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“[...] Trabalha-se muito mais, pensa-se muito 

mais, ama-se mesmo muito mais, apenas sem 

fazer a digestão e sem ter tempo de a fazer. 

Antigamente as horas eram entidades que os 

homens conheciam imperfeitamente. Calcular a 

passagem das horas era tão complicado como 

calcular a passagem dos dias. Inventavam-se 

relógios de todos os moldes e formas. As horas 

nesses relógios deixavam uma vaga impressão, 

e foi de S. Luiz, rei de França, a ideia de contar 

as horas das noites pelas candeias que acendia. 

Era confundir as horas. 

Hoje, não. Hoje, nós somos escravos das horas, 

dessas senhoras inexoráveis que não cedem 

nunca e cortam o dia da gente numa triste 

migalharia de minutos e segundos. Cada hora é 

para nós distinta, pessoal, característica, 

porque cada hora representa para nós o 

acúmulo de várias coisas que nós temos pressa 

de acabar. O relógio era um objeto de luxo. Hoje 

até os mendigos usam um marcador de horas, 

porque têm pressa, pressa de acabar. [...]” 

 

João do Rio 
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RESUMO 

 

 

LANGE, Carla Helena. Muitos homens num só: a literatura de João do Rio no cinema 

brasileiro. 114 f. 2019. Dissertação (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-graduação 

em Letras: Literatura, Sociedade e Interartes, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Pato Branco, 2019.  

 

 

Esta pesquisa teve como propósito estabelecer uma análise comparada entre as obras de 

João do Rio Memórias de um rato de hotel ([1912] 2015), Eva: a propósito de uma 

menina original ([1915] 2015) e “Dentro da noite” ([1910] 2010) com a adaptação 

cinematográfica Muitos homens num só (2015), dirigida por Mini Kerti. Os principais 

objetivos desta dissertação foram identificar as estratégias e escolhas da diretora que 

remetem às discussões relacionadas às temáticas da identidade e do romance policial, 

presentes em Memórias de um rato de hotel; analisar a inversão do papel da mulher em 

Eva: a propósito de uma menina original em relação à personagem Eva do filme; 

comparar a relação do espetador do filme com Rodolfo e Clotilde de “Dentro da noite”. 

Esta pesquisa tem como justificativa a escassez de trabalhos relacionados ao filme e as 

obras literárias selecionadas para esta pesquisa, especialmente Memórias de um rato de 

hotel e Eva: a propósito de uma menina original, além disso há também a intenção em 

manter viva a obra de João do Rio, que mesmo tendo sido escrita no século XX, ainda se 

mantém atual. No que tange aos estudos teóricos da linguagem cinematográfica e 

intermidialidade, foram essenciais os estudos de Bazin (1991), Bordwell (1985), 

Carvalhal (1998), Clüver (1997; 2006), Hutcheon (2013), Metz (1966; 2014), Plaza 

(2010), Rajewsky (2012) e Stam (2006; 2012). Para as discussões relacionadas à autoria 

e identidade, utilizou-se as pesquisas de Lejeune (2014) e Hall (2004). Sendo assim, 

confirmou-se que João do Rio é o verdadeiro autor das Memórias de um rato de hotel 

(2015), haja vista que constrói a história do Dr. Antônio, famoso ladrão de hotel da Belle 

Époque carioca, a partir de mascaramentos narrativos a fim de que o leitor acreditasse 

estar lendo uma narrativa escrita pelo próprio ladrão. Dessa maneira, também foi possível 

traçar uma relação entre João do Rio e Dr. Antônio, posto que os dois dândis possuíam 

certa semelhança em relação aos problemas sociais enfrentados pelo Rio de Janeiro no 

período da Belle Époque. Por fim, verificou-se a importância da adaptação 

cinematográfica Muitos homens num só (2015) para o cinema brasileiro e para que a 

literatura de João do Rio se mantenha, de certa forma, viva.  

 

Palavras-chave: Muitos homens num só. João do Rio. Memórias de um rato de hotel. 

Eva. “Dentro da noite”. 
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ABSTRACT 

 

 

LANGE, Carla Helena. Muitos homens num só: the literature of João do Rio in Brazilian 

cinema. 114 p. 2019. Dissertation (Master’s degree in Linguistics and Literature studies) 

– Postgraduate Studies in Linguistics and Literature: Literature, Society and Interarts, 

Federal Technological University of Paraná, Pato Branco, 2019. 

 

This research was based on a comparative analysis between the works of João do Rio 

Memórias de um rato de hotel ([1912] 2015), Eva: a propósito de uma menina original 

([1915] 2015) and “Dentro da noite” ([1910] 2010) with the film adaptation Muitos 

homens num só (2015), directed by Mini Kerti. The main objectives of this dissertation 

were to identify the strategies and choices of the director that refer to the discussions 

related to the themes of identity and the crime fiction, present in Memórias de um rato de 

hotel; to analyze the inversion of the woman’s role in Eva: a propósito de uma menina 

original in relation to the Eva’s film character; to compare the relationship of the film’s 

Rodolfo (a man who had  an uncontrollable desire of jabbing women with the pin of his 

tie) with Rodolfo and Clotilde of “Dentro da noite”. This research has as justification the 

scarcity of works related to the film and the literary works selected for this work, 

especially Memórias de um rato de hotel and Eva: a propósito de uma menina original, 

moreover, there is also the intention to keep alive the work of João do Rio, which even 

though it was written in the 20th century, it still remains current. In relation to the 

theoretical studies of the cinematographic language and Intermidiality, the studies of 

Bazin (1991), Bordwell (1985), Carvalhal (1998), Clüver (1997; 2006), Hutcheon (2013), 

Metz (1966; 2014), Plaza (2010), Rajewsky (2012) and Stam (2006; 2012) were essential. 

For the discussions related to authorship and identity, the researches of Lejeune (2014) 

and Hall (2004) were used. Thus, it was confirmed that João do Rio is the true author of 

Memórias de um rato de hotel, since he builds the story of Dr. Antônio, famous thief of 

hotel of the Rio de Janeiro’s Belle Époque, from narrative masks so that the reader would 

believe to be reading a narrative written by the thief himself. In this way, it was also 

possible to draw a relationship between João do Rio and Dr. Antônio, since the two 

dandies had a resemblance to the social problems faced by Rio de Janeiro in the Belle 

Époque’s period. Finally, it was verified the importance of the cinematographic 

adaptation Muitos homens num só (2015) for the Brazilian cinema and so that the 

literature of João do Rio remains, to a certain extent, alive. 

 

 

Keywords: Muitos homens num só. João do Rio. Memórias de um rato de hotel. Eva. 

“Dentro da noite”. 
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INTRODUÇÃO 

 

João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, consagrado com o 

pseudônimo de João do Rio, é considerado um dos maiores escritores da literatura 

brasileira, especialmente do gênero crônica. O trabalho de Paulo Barreto, nome pelo qual 

era conhecido, está inserido no final do século XIX e início do século XX, em um período 

denominado Belle Époque. Apaixonado pelas ruas e pelas histórias de sua cidade, o 

carioca também ganhou destaque no mundo jornalístico pela maneira com que escrevia 

suas reportagens.  

As obras de João do Rio convidam o leitor para passear pelo Rio de Janeiro do 

início do século XX, uma capital que estava vivendo um processo de modernização e 

urbanização, que vivia sua Primeira República e recebia a mais nova arte, o cinema. Isso 

foi descrito de maneira encantadora nas crônicas e reportagens de João do Rio e, de 

acordo com Mini Kerti (2016), é por isso que as pessoas devem conhecer sua obra, 

especialmente os cariocas (vide entrevista no apêndice A). A cineasta Mini Kerti, que 

também é carioca, dirigiu a adaptação cinematográfica baseada na obra de João do Rio, 

Muitos homens num só.  

Tendo isso em vista, o presente trabalho tem como objeto de estudo o filme 

Muitos homens num só (2015), dirigido por Mini Kerti, inspirado livremente nas obras de 

João do Rio, especialmente no romance Memórias de um rato de hotel ([1912] 2015), na 

peça de teatro Eva: a propósito de uma menina original ([1915] 2015) e no conto “Dentro 

na noite” ([1910] 2010). Sendo assim, foi traçado um estudo comparativo entre as obras, 

o qual buscou identificar como se deu o processo de adaptação da linguagem literária para 

a fílmica. 

Uma das problemáticas que norteiam esta pesquisa tem como base as máscaras 

narrativas utilizadas por João do Rio, procurando estabelecer uma relação entre ele, como 

autor, com o personagem histórico do Dr. Antônio. Essas estratégias narrativas utilizadas 

pelo cronista carioca procuram dar à história um caráter de veracidade; a partir disso, 

através dos vários desdobramentos identitários, este trabalho se propõe a discutir as 

habilidades literárias utilizadas por João do Rio em Memórias de um rato de hotel que 

fizeram os leitores crerem por muito tempo que o verdadeiro autor das memórias era 

Arthur Antunes Maciel, o Dr. Antônio.  
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No campo dos Estudos Intermídias, atentou-se para as seguintes temáticas: as 

estratégias e escolhas da diretora que remetem às discussões relacionadas às temáticas da 

identidade e do romance policial, presente em Memórias de um rato de hotel; a complexa 

construção da protagonista de Eva: a propósito de uma menina original em relação à 

personagem Eva do filme; a relação do espetador1 do filme com Rodolfo e Clotilde de 

“Dentro da noite”; no meio jornalístico de João do Rio, as referências ao personagem 

Felix Pacheco.   

O romance que foi a base principal para a adaptação de Mini Kerti, Memórias 

de um rato de hotel, ficou “perdido” durante oitenta e oito anos desde sua primeira 

publicação, por esse motivo existem poucos trabalhos sobre a obra em questão, a saber: 

duas dissertações de mestrado em História, a primeira pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Vielas do crime: modernidade e criminalidade em João do Rio e 

Roberto Arlt (2011), de Jury Antonio Dall’Agnol e a segunda pela Universidade Estadual 

de Londrina (UEL), Máscaras do crime: o representativo da inteligência e da fatalidade 

brasileira nas Memórias de um rato de hotel (2013), de Lucas Trazzi de Arruda Mendes, 

além da tese de doutorado em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), Autobiografia de ficção como matéria de historicidade em João do Rio e em 

João Gilberto Noll (2007), de Maria Carlota de Alencar Pires. No que tange aos trabalhos 

acadêmicos sobre o filme Muitos homens num só, há apenas a monografia da autora desta 

dissertação, intitulada O encontro de João do Rio e Dr. Antônio em Memórias de um rato 

de hotel e Muitos homens num só: diálogos entre cinema e literatura (2016), pesquisa 

que será expandida nesta pesquisa.  

Em vista disso, o objetivo geral deste trabalho é, por meio de uma análise crítica 

bibliográfica, traçar um estudo comparativo entre as obras de João do Rio Memórias de 

um rato de hotel ([1912] 2015), Eva: a propósito de uma menina original ([1915] 2015) 

e “Dentro na noite” ([1910] 2010) e a adaptação cinematográfica Muitos homens num só 

(2015), dirigida por Mini Kerti. Além disso, foi apresentado o contexto de produção e a 

poética de João do Rio e Mini Kerti. Discutiu-se, também, alguns dos principais conceitos 

teóricos relacionados ao cinema e à adaptação elaborados por Bazin (1991), Bordwell 

(1985), Carvalhal (1998), Clüver (1997; 2006), Hutcheon (2013), Metz (1966; 2014), 

Plaza (2010), Rajewsky (2012) e Stam (2006; 2012).  

                                                 
1 Um rapaz que gostava de espetar os braços das mulheres com um alfinete.  
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Nesse sentido, esta dissertação espera contribuir para o campo dos Estudos 

Intermídias e Literatura Comparada, haja vista a importância do escritor João do Rio para 

a literatura brasileira e de seu livro Memórias de um rato de hotel, que esteve “perdido” 

durante muitos anos, mas foi (re)descoberto no século XXI por Plínio Doyle, um famoso 

advogado e bibliófilo brasileiro. Dessa forma, a adaptação cinematográfica que, nesse 

caso, é considerada um texto híbrido, veio para contribuir com os estudos relacionados às 

áreas aqui mencionadas, de modo que o filme Muitos homens num só recupera a história 

do Dr. Antônio, personagem histórico do crime brasileiro.  

Sendo assim, esta pesquisa foi dividida em três capítulos, explicados na 

sequência. O primeiro capítulo, “1 João do Rio e Mini Kerti: vida e obra”, objetiva 

discutir a vida, obra, poética e contexto de produção dos dois autores cariocas. O segundo 

capítulo, “2 As relações entre a literatura e o cinema”, tem como propósito fazer uma 

breve revisão de literatura sobre os Estudos Intermídias, com foco nos estudos de 

adaptações cinematográficas. O terceiro capítulo, “3 João do Rio: das páginas às telonas”, 

discute e analisa a adaptação cinematográfica de Mini Kerti em relação às obras de João 

do Rio.  
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1 JOÃO DO RIO E MINI KERTI: VIDA E OBRA  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a vida, poética e obra de Paulo 

Barreto, o ilustre João do Rio, um importante escritor e jornalista da literatura brasileira 

do início do século XX; e, também, apresentar a vida e obra de Mini Kerti, diretora da 

adaptação cinematográfica Muitos homens num só (2015). Sendo assim, a estrutura do 

presente capítulo foi dividida da seguinte forma: “1.1 João do Rio: vida” aborda 

brevemente a vida do famigerado cronista carioca; “1.2 João do Rio: poética” discute a 

estética do autor; “1.3 João do Rio: obras” faz uma breve exposição sobre as obras do 

cronista que serão trabalhadas nesta dissertação; “1.4 Mini Kerti e a poética do cinema 

brasileiro da pós-retomada” apresenta brevemente o contexto de produção e a diretora do 

filme em questão; “1.5 Muitos homens num só”  faz uma exposição sucinta da adaptação 

cinematográfica foco deste estudo.  

 

 

1.1 JOÃO DO RIO: VIDA 

 

“Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza 

toda íntima não vos seria revelado por mim se 

não julgasse, e razões não tivesse para julgar, 

que este amor assim absoluto e assim exagerado 

é partilhado por todos vós. Não somos irmãos, 

nós nos sentimos parecidos e iguais; nas 

cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque 

soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a 

polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o 

amor da rua.”  

 João do Rio  

 

Nascido no Rio de Janeiro no dia 5 de agosto de 1881, em pleno o período da 

campanha abolicionista, João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, o 

famoso João do Rio, viveu em dois séculos importantes, uma parte no XIX e outra no 

XX. Escritor, jornalista, teatrólogo, tradutor e dono de um estilo considerado peculiar 

para sua época, João do Rio foi um carioca apaixonado pelas ruas da cidade, conforme 

pode ser observado na epígrafe acima. Tal paixão lhe rendeu consideráveis trabalhos 

como, por exemplo, As religiões do Rio (1905), A alma encantadora das ruas (1910), 
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Dentro da noite (1910), Memórias de um rato de hotel (1912), A mulher e os espelhos 

(1919), entre outros. 

João do Rio é o primogênito de Alfredo Coelho Barreto, um professor de 

matemática muito rígido e positivista, e de Florência Cristóvão dos Santos Barreto, ex-

aluna de Alfredo e dona de casa; três anos após o nascimento do primeiro filho, nasce 

Bernardo Gutemberg, filho caçula do casal que faleceu aos 12 anos de idade 

(RODRIGUES, 2010). Após a morte de seu irmão, de acordo com o biógrafo João Carlos 

Rodrigues (2010), João do Rio ficou muito apegado à mãe, posto que dentro do lar dos 

Barreto não havia uma concordância plena em relação ao segmento positivista do pai. 

Praticante do dandismo e de um estilo decadentista, João do Rio foi considerado a “[...] 

flor estilizada da nossa Belle Époque” (RODRIGUES, 2010, p. 271), ou seja, um escritor 

com um estilo único para sua época e para a literatura brasileira.  

De origem humilde, Paulo Barreto começou a trabalhar ainda com dezessete 

anos como copidesque e, em junho de 1899, publicou seu primeiro texto no jornal A 

Tribuna, uma crítica sobre uma peça Casa de bonecas, de Henrik Ibsen, encenada no 

teatro Santana. Em seu primeiro trabalho, Paulo Barreto já havia mostrado seu “[...] estilo 

bombástico e paradoxal [...]” (RODRIGUES, 2010, p. 31). Consagrado como um dos 

maiores jornalistas da primeira República, João do Rio trabalhou em vários jornais (A 

Tribuna, Gazeta de Notícias, Gazeta), atingindo o auge da sua produção jornalística e 

literária nos primeiros anos do século XX.  

No entanto, em virtude de sua afro-descendência, de seu porte físico acima do 

peso e de sua homossexualidade, o jornalista foi muito atacado na segunda metade de sua 

carreira tanto fisicamente como nas colunas de jornais (BETING, 2015b), tendo em vista 

que tais traços ainda eram considerados um defeito para a sociedade conservadora e 

patriarcal da época. Apesar de sofrer preconceito, João do Rio conseguiu ascender 

socialmente por meio de seu trabalho e, em 1920, fundou o jornal A Pátria 

(RODRIGUES, 2010).  

Ao longo de sua carreira, Paulo Barreto pôde ser muitos homens por meio de 

seus pseudônimos, dentre eles destacam-se: Caran d’Ache, criado em homenagem a 

Emmanuel Poiré, famoso cartunista dos jornais franceses; Claude, o crítico de arte; X. era 

o cronista marginal; José Antônio José, o colunista social; mas é em 1904 que surge João 

do Rio que, inicialmente, produz entrevistas sobre a imigração com diplomatas 
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portugueses, italianos e japoneses (RODRIGUES, 2010). Portanto, é por meio dessas 

máscaras que o escritor tem sua identidade de carioca apaixonado pelas ruas da cidade 

reconhecida em seu mais famoso pseudônimo, João do Rio. O escritor se consagrou como 

um excelente cronista, entrevistador e repórter. Inclusive, é considerado como um dos 

pioneiros da reportagem in loco no Brasil, uma vez que não ficava somente sentado na 

sede do jornal para escrever, pois ia às ruas, visitava os palácios, os cafés, as favelas, os 

teatros, as antigas casas de ópio; enfim, transitava por todas as partes da cidade em busca 

de reportagens (RODRIGUES, 2010). 

Consequentemente, João do Rio foi considerado de vanguarda justamente por 

ser um sujeito multifacetado, por transitar pela cidade com uma enorme facilidade e pela 

maneira com que observava a sociedade. Em suas reportagens, contos e crônicas, ele 

apresentava os dois lados da antiga capital do Brasil. De um lado estava a reforma 

urbanística planejada pelo prefeito Pereira Passos, a qual foi inspirada em Paris e visava 

modernizar o Rio de Janeiro com a construção de teatros, museus, bibliotecas, além da 

ampliação das ruas e a criação de saneamento básico. Em contraste a essa modernização, 

João do Rio também explorava as mazelas sociais da cidade colonial que ainda tinha 

vestígios da escravatura e que nenhuma reforma, por mais moderna que fosse, conseguia 

esconder totalmente esses problemas.  

Nessa perspectiva, o conto “O bebê de tarlatana rosa” pode ser lido como um 

exemplo metafórico da crítica que buscava João do Rio: durante uma festa de carnaval, 

havia uma linda moça fantasiada de bebê e com um nariz postiço; Heitor ficou encantado 

ao vê-la, mas a visão que teve quando ela tirou a máscara foi aterrorizadora, pois, naquele 

momento, o jovem percebeu que estava diante de um rosto sem nariz, apenas com dois 

horríveis furos. Assim, a moça fantasiada de bebê sugere uma representação da reforma 

que estava sendo feita no Rio de Janeiro; mas, ao tirar a máscara, representa as mazelas 

sociais daquela cidade, como o surto de sífilis vivido naquela época (CARRARA, 1996), 

por exemplo.  

Esse olhar de João do Rio para a cidade encantou (e ainda encanta) muitas 

pessoas, por isso seus livros foram best-sellers e ele se tornou importante e famoso 

naquela época. Muitos consideram que foi a partir de João do Rio que a profissão de 

jornalista subiu de nível no Rio de Janeiro, especialmente a partir de suas crônicas-
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reportagem, as quais trazem um olhar embelezado do jornalista sobre a cidade, além de 

explorarem elementos da narrativa, como personagens, alter egos, entre outros.   

Após uma tentativa frustrada, João do Rio finalmente conseguiu ingressar na 

Academia Brasileira de Letras no dia 7 de maio de 1910, ocupando a cadeira número 26. 

Portanto, pode-se dizer que, por meio do trabalho árduo e lutando contra o preconceito, o 

cronista carioca conseguiu sucesso e reconhecimento ainda em vida. Contudo, assim 

como a acelerada modernidade, foi rápida a morte João do Rio, vítima de ataque cardíaco 

fulminante, dentro de um táxi, no dia 23 de junho de 1921, um pouco antes de completar 

40 anos de idade. Na época, o Rio de Janeiro tinha cerca de 700 mil habitantes2, desses 

700 mil, estima-se que 100 mil cariocas participaram do enterro de João do Rio 

(RODRIGUES, 2010).  

Assim, o cronista deixou as ruas para se tornar um personagem da cidade e seu 

enterro, sem dúvidas, foi um grande evento para a época, reunindo pessoas das mais 

diversas classes sociais. A fim de conhecer um pouco sobre a estilística da relevante obra 

deixada por João do Rio, a próxima subseção se dedicará a estudar a poética do autor.  

 

  

1.2 JOÃO DO RIO: POÉTICA  

 

Em seu livro As figurações do Dândi: um estudo sobre a obra de João do Rio 

(1996), Orna Messer Levin salienta que duas grandes novidades marcaram a literatura 

brasileira no século XX: de um lado a criação da Academia Brasileira de Letras, 

representada por Machado de Assis e sua tradição; por outro lado, a produção 

efervescente de escritores em jornais e revistas recém lançados exigia cada vez mais um 

trabalho profissional. João do Rio é quem melhor representa essa última novidade, pois 

mostra “[...] a combinatória bem-sucedida do escritor solicitado pelo público e pelo 

mercado emergente com o acadêmico preocupado em levar o empenho profissional ao 

reconhecimento do legado estético”. Além do mais, a literatura passou a “[...] acompanhar 

as transformações gerais introduzidas pelo governo republicano empenhado em divulgar 

                                                 
2 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20 %20RJ/Censode 

1920/RecenGeraldoBrasil1920_v2_Parte3_Estatistica_Predial_e_Domiciliaria.pdf>. Acesso em: 19 out. 

2018.  
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para os países civilizados uma visão ilustre e respeitável da sociedade brasileira” (LEVIN, 

1996, p. 19).  

Seguindo nessa perspectiva, Levin (1996) afirma que, ainda nesse período, 

muitos literatos ingressaram no jornalismo, na Academia ou na carreira diplomática e isso 

fez com que ganhassem prestígio com o público por serem uma espécie de guia cultural 

para a época, além de serem portadores de um discurso que ia contra a burguesia tanto na 

prosa como na poesia. Em virtude disso, “[...] as manifestações seguintes foram buscar 

justamente na pose do ideário estético do Dandismo um modo eficiente de dissimular o 

descontentamento com a burguesia” (LEVIN, 1996, p. 72). Sob influência da estética de 

Oscar Wilde, a figura refinada e exclusiva do dândi ganha força dentre alguns brasileiros, 

mas se contrapõe às “[...] condições de atraso cultural vivido no Brasil” (LEVIN, 1996, 

p. 72). Sendo assim: 

 

A construção literária, uma vez apoiada no esteticismo do dândi, toma 

a superficialidade e o artificialismo da nova elite brasileira e faz desta 

a própria manifestação do novo artístico. No que deveria ser uma reação 

contra o marasmo literário, surge a obra de João do Rio para desviar a 

inércia, fazendo com que uma fração da vida burguesa passasse a conter 

a novidade tão necessária às artes (LEVIN, 1996, p. 72).  

 

Com efeito, a estreia de João do Rio no mundo da ficção foi considerada 

escandalosa para a época. Seu primeiro conto, “Impotência”, publicado no jornal A 

Cidade quando o carioca tinha dezoito anos, foi visto como ousado pela sua temática 

homossexual, ainda novidade na época. Além disso, também é possível perceber os 

primeiros passos decadentistas de João do Rio, haja vista a clara influência de Às Avessas, 

do escritor francês Joris-Karl Huysmans, romance que apresentava uma síntese da estética 

do decadentismo através do personagem Des Esseintes, o qual figurava o dândi do Fin-

de-Siècle (RODRIGUES, 2010). Assim, a fim de reforçar a doutrina estética da arte pela 

arte, Charles-Pierre Baudelaire, também dândi, apresenta a seguinte definição sobre o 

dandismo: 

 

O dandismo é uma instituição vaga, tão bizarra quanto o duelo; muito 

antiga, pois dela César, Catilina, Alcibíades nos dão exemplos 

impressionantes; muito geral, pois Chateaubriand descobre-a nas 

florestas e às margens dos lagos do Novo Mundo. O dandismo, uma 

instituição à margem das leis, tem leis rigorosas a que estão estritamente 

submetidos todos os seus súditos, quaisquer que sejam, aliás, a 

impetuosidade e a independência próprias de seu caráter 

(BAUDELAIRE, 2012, p. 13).  
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Nesse sentido, nota-se que em João do Rio o estilo decadentista e dândi “[...] não 

desafiava, antes pelo contrário, confirmava, os estereótipos nos quais a sociedade 

enquadra os homossexuais. Foi, portanto, tolerado” (RODRIGUES, 2010, p. 253). 

Contudo, quando o cronista se tornou mais agressivo em relação às críticas das novas 

ideias políticas e sociais, houve uma mudança em relação à “tolerância”, pois ele ia contra 

“[...] os alicerces do sistema opressivo da República Velha [...]” (RODRIGUES, 2010, p. 

253).  

Diante disso, os jornais começam a dar espaço para o Dandismo nas colunas 

sociais. Na época, João do Rio ganhou destaque com suas crônicas jornalísticas que 

traziam um olhar para o requinte social dos grandes salões de festas, para a figura do 

dândi e dos aristocratas em decadência, fazendo “[...] destes senhores a representação 

estética da modernidade” (LEVIN, 1996, p. 73). Consequentemente, a figura do dândi 

não é só representada por João do Rio, mas também pelos narradores de seus textos:  

 

Nos textos de João do Rio, em particular, o narrador se desdobra 

constantemente na figura do dândi, homem maduro, cuja vivência e 

leitura lhe possibilitam o papel de conselheiro. Por intermédio deste 

mecanismo de desdobramento, o dândi recebe aí a dupla função: mediar 

a relação do escritor com o público e, paralelamente, interagir com a 

matéria tratada, como se fosse uma personagem neutra. Com o 

dandismo, o escritor dissimula o seu encanto pela vida burguesa, e o 

que já era falso no dândi literato europeu torna-se quase um simulacro 

no Brasil. Isto porque o dandismo se presta ao refalseamento, pois o 

dândi se posiciona à margem da história; ele usa seu conhecimento para 

transcender a vulgaridade do tempo, escorando-se duplamente na 

tradição e no cinismo (LEVIN, 1996, p. 76, grifos meus). 

 
Por certo, segundo a citação acima, é possível observar a influência de Oscar 

Wilde na vida e obra de João do Rio uma vez que o escritor irlandês também empresta a 

seus personagens a figura do dândi, especialmente do famoso Lord Henry Wotton, de O 

retrato de Dorian Gray (1890), o qual era um homem maduro, um personagem neutro, 

burguês e conselheiro. Aliado a isso há também o Esteticismo, muito presente na obra de 

João do Rio, e é através desse movimento que o Dandismo e a exaltação do belo como 

algo fundamental à aparência humana ganham destaque:  

 

A própria etimologia da palavra a remete a um apreço pela valoração 

dos sentidos, a uma exaltação da percepção. Alia-se a isso o 

conhecimento do belo através das sensações experimentadas. É 

justamente na agregação destas características que encontramos a 
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matriz estetista. É na exaltação máxima dos princípios decadentistas, 

acrescidos dessa matriz estetista, derivada da definição de Massaud, que 

enxergaremos a nuance do estetismo-decadentista em relação ao 

decadentismo: o estetismo-decadentista realça e valoriza o cultivo do 

belo na vida e na arte como forma de busca pelo prazer – e nisso 

encontra-se o caráter hedonista do estetismo-decadentista 

(RODRIGUES, 2009, p. 52).  

 

Com efeito, o Esteticismo, o Dandismo e o Decadentismo estão ligados, isso 

porque, de acordo com Luiz Antonio Amaral (2009), o Decadentismo foi pensado, 

primeiramente, como uma subversão de valores, tendo em vista que “[...] todo sistema 

construído pelo homo socius, seja ele político, estético, religioso, estrutura-se a partir de 

um sistema de valores que será realizado por uma sociedade, em um dado momento 

histórico” (AMARAL, 2009, p. 202). Sendo assim, para que o sistema possa ser mantido 

é necessário que um conjunto de regras seja estabelecido e que os integrantes desse 

sistema se submetam a essas regras. A fim de que essa submissão fosse alcançada, era 

necessário que o objeto desejado e a proposta estivessem envolvidos com o traço da 

positividade. Desse modo, o autor segue dizendo que: 

 

Seguindo tal linha de raciocínio, as massas, “atraídas” e “encantadas” 

pela imagem positiva construída, deixam-se submeter às regras e 

normas impostas pelo sistema, configurando no Poder e, ao mesmo 

tempo, além dos participantes, acabam por atuar como policiais das 

regras definidas, atualizadas no jogo do prescrito/interdito. [...]  

Pensar o Decadentismo na Arte é adentrar o espaço da Negação: passa-

se do prescrito para o interdito através da contestação, ou seja, negam-

se os valores propostos positivamente pelo sistema (AMARAL, 2009, 

p. 202-203). 

 

Nessa perspectiva, Amaral salienta que existem duas faces do Decadentismo: a 

primeira seria o “decadentismo do não-querer nada” (AMARAL, 2009, p. 204) que, por 

meio do sonho e da abulia, tinha como principal característica a fuga à realidade; a 

segunda face é marcada pelo “decadente do querer tudo” (AMARAL, 2009, p. 204), cujo 

principal aspecto é o “[...] poder-fazer tudo, levando-o a uma ação radical e iconoclasta. 

É aquele que grita contra o homem medíocre, contra a massa manipulada pelos donos do 

sistema, contra o ‘Senhor do Império’” (AMARAL, 2009, p. 204, grifo do autor).  

De tal modo, João do Rio pode ser considerado como um “decadente do querer 

tudo”, pois se opunha ao sistema da República Velha, considerando-se que criticava 

severamente o sistema governamental. De fato, a estética decadente do cronista carioca 

está ligada ao peculiar período da Belle Époque brasileira, época marcada pelo estilo 
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boêmio de vida. Levin destaca que, na literatura brasileira, durante esse período houve 

muitas críticas designadas à burguesia da República. No entanto:  

 

[...] longe das causas profundas que geraram os conflitos com a 

sociedade industrial capitalista e distante da complexidade espiritual 

que condicionou os fenômenos artísticos europeus nos últimos anos do 

século XIX, a nossa Belle Époque literária perdeu em força, apesar de 

não ter perdido em fôlego. Os vetores estéticos lançados aqui obtiveram 

resultados de estilo rebuscados, cheios de jogos e floreios verbais. Os 

clichês do decadentismo ancoraram deixando obras marcadas pelo 

“vício de epígonos”, nas palavras de Alfredo Bosi, prosas afetadas pelo 

excesso de ornamento e pela verborragia que lhes diminuiu em muito a 

estatura (LEVIN, 1996, p. 71). 

  

Mediante o exposto, identificou-se que no contexto da Belle Époque, o 

Esteticismo, o Decadentismo e o Dandismo não se estendem somente às crônicas de João 

do Rio, posto que perpassam por toda obra do autor. Tendo isso em mente, a próxima 

subseção apresentará as obras de João do Rio selecionadas para essa dissertação.  

 

 

1.3 JOÃO DO RIO: OBRAS 

  

O intuito desta subseção é apresentar brevemente as obras de João do Rio que 

estão presentes de alguma forma na adaptação cinematográfica Muitos homens num só 

(2015) e serão discutidas na análise desta dissertação, são elas: Memórias de um rato de 

hotel, romance publicado originalmente em folhetim no jornal Gazeta de Notícias, entre 

1911 e 1912; “O representativo do roubo inteligente”, artigo publicado no jornal A 

Notícia, em 20 de agosto de 1911; a peça de teatro Eva: a propósito de uma menina 

original, representada pela primeira vez em 1915; e, por fim, “Dentro da noite”, presente 

no livro de contos homônimo, originalmente publicado em 1910.  

Memórias de um rato de hotel, a narrativa essencial para este trabalho, conta a 

história de Arthur Antunes Maciel, um fino ladrão de hotéis que vivia no Rio de Janeiro 

no início do século XX, porém, foi com a alcunha de Dr. Antônio que ele construiu sua 

fama. Nascido em uma família abastada do Rio Grande do Sul, Arthur foi expulso de casa 

pelo pai quando tinha vinte anos, pois o jovem já havia mostrado sua “propensão para as 

mulheres” e a “vida fácil”; então, por vergonha de um possível escândalo envolvendo o 

nome da família, Arthur deixou sua casa e nunca mais retornou ao Rio Grande do Sul. 
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Assim, o gaúcho chegou no Rio de Janeiro junto com a República e por lá permaneceu 

até o fim de sua vida. O romance conta a história do Dr. Antônio com detalhes da vida 

vertiginosa e luxuosa de um dos maiores ladrões da Belle Époque carioca, além de 

minuciar como realizava seus crimes, Arthur também mostra seu lado humano e crítico 

com a sociedade dado que, apesar de estar ligado ao mundo criminal, ele seleciona quem 

irá roubar para não prejudicar pessoas menos favorecidas, pois prefere ajudá-las – essas 

questões poderão ser verificadas no terceiro capítulo deste trabalho.  

“O representativo do roubo inteligente” é um artigo em que João do Rio enaltece 

o Dr. Antônio, demonstrando o carinho e admiração que possuía pelo rato de hotel, pois, 

de acordo com o próprio escritor, Dr. Antônio além de inteligentíssimo, era quem melhor 

representava o roubo no Brasil naquela época, tanto que é comparado ao famoso ladrão 

dos folhetins franceses, Arsène Lupin. Após a publicação do artigo sobre o Dr. Antônio, 

o cronista carioca publica no mesmo ano mais três crônicas relacionadas ao gênero 

policial: “O Assassino”, “O Assassino volta a escrever-me” e “O assassino visita-me”; 

nelas, o autor deixa claro como é a sua relação com criminosos, pois são histórias que 

abordam, de forma fictícia, alguns momentos em que um jornalista esteve presente com 

bandidos a fim de entrevistá-los. No capítulo de análise das obras será possível verificar 

como o autor brincava com a ficção e a realidade ao mesmo tempo.  

As duas últimas obras de João do Rio que estarão presentes na análise deste 

trabalho são Eva e “Dentro da noite”. Eva: a propósito de uma menina original é uma 

peça de teatro representada pela primeira vez em 13 de julho de 1915, no Teatro Cassino 

Antártica, em São Paulo, pela Companhia Adelina Abranches. Dividido em três atos, o 

enredo da peça reflete muito bem a ociosidade do Decadentismo, pois tem como foco a 

preocupação em “não fazer nada” de uma elite pós-regime escravocrata, muito bem 

representada por Eva, uma jovem que flertava com todos os homens, e Jorge, um 

engenheiro apaixonado pela mocinha. “Dentro da noite” é um conto sofisticado ao estilo 

da Belle Époque, o qual narra a obsessão de Rodolfo em espetar com alfinetes os braços 

de sua noiva, Clotilde, e de todas as mulheres que encontra pelas ruas.  

Portanto, é a partir dessas histórias que a adaptação cinematográfica Muitos 

homens num só recria a vida do Dr. Antônio, incluindo personagens de outras obras do 

cronista carioca a fim de levar ao espectador um pouco do que foi o período da Belle 
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Époque em um Brasil pós-monarquia. Assim, a próxima subseção desse capítulo 

apresentará a diretora do filme e seu contexto de produção.  

 

 

1.4 MINI KERTI E A POÉTICA DO CINEMA BRASILEIRO DA PÓS-RETOMADA 

 

“Essa profissão que eu escolhi me leva a muitos 

lugares e realidades diferentes, me faz conhecer 

pessoas que eu jamais conheceria e ouvir 

histórias reveladoras, é muito enriquecedor.” 

Mini Kerti  

 

Maria Izabel Kerti (31 de janeiro de 1970), mais conhecida como Mini Kerti, é 

uma das mais requisitadas diretoras de publicidade e de videoclipes no Brasil. Muito 

ligada à arte, ela estudou desde sua infância ballet, música e, aos 13 anos, fotografia. A 

afeição pela arte e cultura fez com que ela se formasse em Comunicação Visual, depois 

de ter passado pelo curso de História. Mini Kerti começou sua carreira primeiramente 

como produtora, depois como assistente de direção, diretora e, atualmente, sócia da 

Conspiração Filmes3.  

Além de estar à frente de diversas campanhas publicitárias, Mini Kerti também 

já dirigiu e foi roteirista de alguns documentários: Chame gente – 50 anos de trio elétrico 

(2002), Contratempo (2008), este dirigido junto com Malu Mader, e Barão Vermelho - 

por que a gente é assim? (2017). As séries também estão no currículo da carioca que, em 

2015, dirigiu Andre Midani Do vinil ao download e, em 2016, Minha Estupidez, ambos 

pela GNT; Kerti também dirigiu alguns episódios da série Preamar (2011), produzida 

pela HBO.  

Para melhor entender o contexto de produção de Mini Kerti, convém relembrar 

um pouco da história do cinema e como este chegou ao Brasil. A origem da primeira 

sessão cinematográfica do mundo está datada no final do século XIX, quando os irmãos 

Louis e Auguste Lumière exibiram, no dia 28 de dezembro de 1895, em Paris, uma 

sequência de dez filmes com duração aproximada de 40 segundos cada. De acordo com 

Paulo Emílio Sales Gomes (1996), em Cinema: trajetória no subdesenvolvimento, não 

                                                 
3 Informações disponíveis em: <http://colunas.revistaepocanegocios.globo.com/mundocriativo/2017/ 

03/22/mini-kerti-importante-e-nunca-deixar-de-desejar/>. Acesso em: 20 jul. 2018. 
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tardou para que essa novidade chegasse ao Brasil: a primeira exibição cinematográfica 

em terras brasileiras aconteceu em meados de 1896, no Rio de Janeiro, obviamente restrita 

à elite. Segundo Gomes (1996), as primeiras filmagens realizadas no Brasil ocorreram no 

ano de 1898 e eram filmes experimentais com um caráter documental. No entanto, o 

desenvolvimento do cinema brasileiro ficou congelado por dez anos em decorrência da 

insuficiência de energia elétrica na então capital nacional. Mas a situação começou a 

melhorar em 1907: 

 

Só em 1907 houve no Rio de Janeiro energia elétrica produzida 

industrialmente, e então o comércio cinematográfico floresceu. A 

abertura contínua de dezenas de salas no Rio, e logo em São Paulo, 

animou a importação de filmes estrangeiros, e foi seguido de perto por 

um promissor desenvolvimento de uma produção cinematográfica 

brasileira. Um número abundante de curtas-metragens de atualidades 

abriu caminho para numerosos filmes de ficção cada vez mais longos 

(GOMES, 1996, p. 9).  

 

Ainda de acordo com Gomes (1996), o cinema brasileiro teve seus anos de ouro 

entre 1908 e 1911, mas, após tal data, o cinema artesanal não resistiu ao nascimento da 

indústria cinematográfica e passou a importar o entretenimento fílmico da Europa e da 

América do Norte. Então, a partir de 1912, durante aproximadamente dez anos, foram 

produzidos em torno de seis filmes de enredo por ano. Contudo, apesar de a linguagem 

do cinema brasileiro, ainda considerado marginal nessa época, ser primitiva, os filmes 

que ganharam destaque eram adaptações de obras literárias do Romantismo brasileiro 

(GOMES, 1996).  

Na década de 1930, a partir do Decreto n. 21.2404, assinado por Getúlio Vargas 

em 4 de abril de 1932, passou a ser obrigatória a exibição de uma pequena porcentagem 

de filmes nacionais nas salas de cinemas. Dessa forma, pela primeira vez desde 1911, 

houve um interesse no comércio de produções cinematográficas nacionais, elevando o 

número de comerciantes de cinema importado interessados nos benefícios oferecidos pelo 

Decreto 21.240 (GOMES, 1996). A maioria das produções daquele período afligiu muitos 

críticos, tendo em vista que os filmes pertenciam ao gênero comédia popularesca e vulgar, 

comumente chamadas de chanchadas como, por exemplo, Acabaram-se os otários 

(1929), de Luiz Barros, e musicais, como Coisas nossas (1931) e Alô, Alô, Brasil (1935), 

                                                 
4 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21240-4-abril-1932-

515832-publicacaooriginal-81522-pe.html>. Acesso em: 02 out. 2018.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21240-4-abril-1932-515832-publicacaooriginal-81522-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-21240-4-abril-1932-515832-publicacaooriginal-81522-pe.html
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de Wallace Downey. Esse tipo de produção durou cerca de vinte anos e só saiu do cinema 

com a chegada da televisão, ou seja, o cinema brasileiro não foi feliz ao registrar 

acontecimentos importantes das décadas de 1930 e 1940 (GOMES, 1996). 

Mais uma vez a situação se inverteu, no final da década de 1950 e início da 

década de 1960 o panorama cinematográfico brasileiro era esperançoso. Em 1950, São 

Paulo volta ao cenário cinematográfico brasileiro por conta da Companhia Vera Cruz, 

estúdio fundado no final dos anos 1940 por diretores fortemente influenciados pela 

produção estrangeira, os quais buscavam “[...] realizar filmes de classe e em muito maior 

número” (GOMES, 1996, p. 76). A grande virada acontece a partir de 1955 com Rio, 40 

graus, de Nelson Pereira dos Santos, e O grande momento (1958), de Roberto Santos, 

filmes que são considerados precursores do Cinema Novo, movimento iniciado por um 

grupo de jovens cineastas que buscavam realizar filmes nacionais com forte temática 

social.  

Consequentemente, o Cinema Novo vai ganhando corpo e o Brasil começa a 

exportar cinema, é o caso de Vidas Secas (1963), adaptação do romance de Graciliano 

Ramos dirigida por Nelson Pereira dos Santos, considerado um dos melhores filmes já 

realizados no Brasil justamente por seu caráter universal; assim como O pagador de 

promessas (1962), adaptação da famosa peça teatral de Dias Gomes dirigida por Anselmo 

Duarte, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e único filme brasileiro ganhador 

da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. Estreia também no Cinema Novo 

Glauber Rocha que, com uma vertente baiana, lança seu primeiro longa Barravento 

(1961), seguido pelo poderoso Deus e o Diabo na terra do sol (1964) e Terra em transe 

(1967), ambos premiados e aclamados pela crítica (GOMES, 1996). Em vista disso, não 

há como negar que o cinema brasileiro explodiu nos anos 1960 e, apesar do Golpe Militar 

de 1964, viveu seus verdadeiros anos dourados: 

 

É a erupção do chamado Cinema Novo, movimento notadamente 

carioca, que engloba de forma pouco discriminada tudo o que se fez de 

melhor – em matéria de ficção ou documentário – no moderno cinema 

brasileiro. [...] Depois de Cinco vezes favela, filme desigual, mas 

revelador, produzido em 1962, tornou-se o Cinema Novo o responsável 

por quase todos os filmes nacionais importantes que têm aparecido nos 

últimos anos [...]. Algumas das melhores fitas realizadas atualmente 

renovam a antiga tradição de encontros da literatura brasileira com o 

cinema e confirmam que desapareceu finalmente o que durante décadas 

divorciou o cinema nacional das elites intelectuais e artísticas do país 

(GOMES, 1996, p. 81-82). 
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[...] a significação do Cinema Novo foi imensa: refletiu e criou uma 

imagem visual e sonora, contínua e coerente, da maioria absoluta do 

povo brasileiro disseminada nas reservas e quilombos [...]. Tomado em 

conjunto, o Cinema Novo monta um universo uno e mítico integrado 

por sertão, favela, subúrbio, vilarejos do interior ou da praia, gafieira e 

estádio de futebol. Esse universo tendia a se expandir, a se 

complementar, a se organizar em modelo para a realidade, mas o 

processo foi interrompido em 1964. O Cinema Novo não morreu logo 

em sua última fase [...], voltou-se para si próprio, isto é, para seus 

realizadores e seu público [...] (GOMES, 1996, p. 103).  

 

Ainda durante a Ditadura Militar, Paulo Emílio Sales Gomes, enquanto professor 

de cinema da Universidade de Brasília, criou o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, 

que teve sua primeira edição no ano de 1965 e desde então premia filmes inéditos. Porém, 

a fim de controlar e atrair mais adeptos ao Regime Militar, o governo Geisel criou a 

Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme) no ano de 1969 e o Conselho Nacional de 

Cinema (Concine) em 1976: “A Embrafilme utilizava taxas para aplicar na produção 

nacional parte dos lucros que as distribuidoras conseguiam com a exibição de filmes 

estrangeiros no país, enquanto o Concine ficava a cargo da legislação do nosso cinema5” 

(PADRON, s/a, s/p). Atualmente os dois órgãos estão extintos.  

Nessa época, durante as décadas de 1970 e 1980, o cinema nacional produziu 

alguns dos seus maiores sucessos de bilheteria, dentre eles Dona Flor e seus dois maridos 

(1976), de Bruno Barreto, além dos filmes dos Trapalhões, febre perante o público 

infantil, O Trapalhão Nas Minas do Rei Salomão (1977) e Os Saltimbancos Trapalhões 

(1981), ambos de J. B. Tanko. Nesse hall de sucessos comerciais também entra a 

pornochanchada, um gênero que fez muito sucesso no Brasil e, em sua grande maioria, 

não foi financiado pela Embrafilme, mas sim pela iniciativa privada, pois o país vivia 

uma época em que a censura não permitia filmes mais críticos. Esse sucesso fez com que 

o cinema nacional alcançasse um patamar histórico de bilheteria: de todos os filmes 

lançados na década de 1970 e início da 1980, uma proporção de 35% eram filmes 

nacionais; assim, as salas de cinema acompanharam o crescimento do mercado e, entre 

1975 a 1977, o Brasil passou a ter mais de 3000 salas de cinema (PADRON, s/a).  

Todavia, como tudo na arte é um movimento cíclico, o cinema nacional mais 

uma vez entrou em declínio. A partir da década de 1980, o Brasil fechou mais de 1900 

                                                 
5 Informações disponíveis em: <http://arquivo.cinemaemcena.com.br/plus/modulos/listas/?tac=colunas& 

cid=18&page=2>. Acesso em: 05 out. 2018. 
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das 3000 salas de cinema, chegando ao ano de 1995 com apenas 1033 salas. Além da 

crise econômica e política, o surgimento do vídeo cassete fez com que muitas pessoas 

deixassem de frequentar os cinemas, posto que poderiam assistir aos filmes em suas 

residências. A situação foi piorando tanto que a Embrafilme e o Concine foram extintos:  

 

O que estava indo muito bem não teve uma longa duração. Na década 

de 80, durante o processo de redemocratização do país, uma crise 

econômica abala, entre vários setores, o mercado audiovisual. A 

escassez financeira, somada a escassez do tema das pornochanchadas, 

fez com que a crise se alastrasse também para o cinema. [...] 

O que já não estava indo bem se tornou ainda pior na década de 90, 

quando Fernando Collor de Mello, primeiro presidente empossado por 

eleições diretas, suspendeu, através de medidas provisórias, quase todos 

os mecanismos de incentivo, chegando ao ato extremo da extinção do 

Concine e da Embrafilme, o que é tido por muitos como a ação 

definitiva para a estagnação da produção nacional. 

De 1991 a 1995, apenas dois filmes nacionais alcançaram mais de 500 

mil espectadores nos cinemas, sendo que em 1992 apenas um filme 

brasileiro chegou às telas (a menos de 1% delas): o longa A Grande 

Arte, de Walter Salles, em língua inglesa (PADRON, s/a, s/p). 

 

Foi nesse contexto que Mini Kerti começou sua carreira no mercado audiovisual, 

primeiramente como assistente de produção, pesquisadora, assistente de direção e, enfim, 

diretora. Praticamente não houve cinema na era Collor, por isso Kerti começou 

produzindo videoclipes para a MTV, canal que estreou em 1990 no Brasil, em seguida 

foi para a publicidade (dirigiu comerciais para marcas de renome como Tim, Sadia, 

Nissan, Nestlé, Panasonic, Itaú, entre outras), depois para o documentário, séries 

televisivas e, por fim, para o longa-metragem. Muito ligada ao mundo das mídias visuais, 

Mini Kerti explica como a publicidade se fez tão presente e como o cinema ganhou espaço 

em sua vida: 

 

O Collor acabou com cinema, as TVs praticamente não trabalhavam 

com produtoras independentes. Naquela época só existia o videoclipe, 

graças à MTV e à Publicidade. O cinema e a TV vieram depois, talvez 

tardiamente, mas não foi uma escolha, foi uma contingência. Aprendi 

muito fazendo publicidade, da prática do set, da produção, da direção, 

foi minha escola. No cinema as escolhas são apenas suas, é 

maravilhoso. Poder contar uma história, criar um personagem, um 

ambiente, uma realidade, é uma experiência sem igual (KERTI, 2017, 

s/p, grifos da autora). 

 

Depois desse contexto difícil, o cinema nacional voltou a ter esperanças com a 

criação da Lei Federal de Incentivo à Cultura, mais conhecida como Lei Rouanet, em 
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1991, ainda no governo Collor e com a promulgação da Lei do Audiovisual, feita por 

Itamar Franco, seu sucessor. Fernando Henrique Cardoso, sucessor de Itamar Franco, deu 

continuidade às políticas de incentivo à cultura e, em 2001, foi criada a Agência Nacional 

do Cinema (ANCINE), atual órgão de regulamentação do mercado audiovisual 

(PADRON, s/a). A partir de então, o cinema nacional produzido durante o governo de 

FHC (1995-2002) passou a ser chamado de Cinema da Retomada, que teve como marco 

inicial o filme Carlota Joaquina (1995), de Carla Camurati, o qual levou mais de um 

milhão de espectadores ao cinema, além de outros renomados filmes como O Quatrilho 

(1995), de Fábio Barreto, O Que é Isso, Companheiro? (1997), de Bruno Barreto, e 

Central do Brasil (1998), de Walter Salles, todos esses indicados ao Oscar na categoria 

de “Melhor filme estrangeiro”. De acordo com Larissa Padron: 

 

A “retomada” das leis de incentivo definitivamente deram um impulso 

para a produção novamente. Em 1995, já foram lançados 14 longas, 

número que foi aumentando gradativamente. Durante o período de oito 

anos, chegaram aos cinemas mais de 180 longas, com 21 deles 

alcançando mais de 500 mil espectadores. O público que foi aos 

cinemas assistir a um longa brasileiro subiu de cerca de 800 mil, em 

1996, para mais de 22 milhões, em 2003. As salas de cinema também 

foram aumentando, chegando novamente a mais de 2 mil salas em 2005 

[...] (PADRON, s/a, s/p). 

 

Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, é considerado o divisor de águas 

no cinema nacional contemporâneo; de acordo com Luiz Zanin Oricchio (2003), é o filme 

que encerra o clico do Cinema da Retomada. Hodiernamente, há uma convenção em 

classificar os filmes produzidos após esse período como pertencentes ao cinema da Pós-

Retomada que, nas palavras de Eduardo Portanova Barros (2014), pode ser entendido 

como: 

 

As produções cinematográficas hoje, de um modo geral, não se 

caracterizam por perseguir uma meta específica, de viés político ou 

contestatório, como ocorreu nos anos 1960 com o Cinema Novo e a 

Estética da Fome. O cinema brasileiro já não vive uma “trajetória no 

subdesenvolvimento”, expressão de Paulo Emílio Sales Gomes (1996). 

Hoje, observando o cenário de produção de filmes, o quadro é outro. 

[...] 

A pós-Retomada, portanto, herdou do Cinema Novo o caráter 

experimental na produção de filmes - da mesma forma que seu conteúdo 

simbólico – e uma pluralidade temática própria do processo 

civilizatório miscigenado do povo brasileiro. [...] 
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É diante desse quadro que situamos a pós-Retomada. Superação, 

simultaneidade, deslocamentos e desconstrução (BARROS, 2014, p. 

186-187).  

 

Tendo em vista o exposto, pode-se dizer que o mercado audiovisual brasileiro 

de hoje vive um bom momento, além de produções com bilheterias altíssimas como, por 

exemplo, Tropa de Elite seguido por Tropa de Elite 2 (2010), de José Padilha, que levou 

mais de 11 milhões de espectadores ao cinema e Minha mãe é uma peça 2 (2016), de 

César Rodrigues, que vendeu mais de 9 milhões de ingressos, entre outros6. Além disso, 

de acordo com uma pesquisa realizada pela ANCINE, o Brasil bateu o recorde de salas 

de cinema em 2018, contando com 3.279 salas em funcionamento7. 

Outro ponto que merece destaque não só no cinema brasileiro, mas também no 

mundo, é a participação feminina na direção de filmes, mercado que até pouco tempo era 

dominado pelos homens; isso não quer dizer que nunca houve diretoras no cinema 

brasileiro, pelo contrário, o cinema nacional já teve grandes cineastas como Gilda Abreu 

na década de 1940, por exemplo. Porém, não há como negar que nos últimos anos, a partir 

da árdua luta pela igualdade de gênero nas diferentes esferas, as mulheres deixaram os 

bastidores para assumir a direção de longas importantíssimos para a história do cinema 

brasileiro. Nesse sentido, Mini Kerti comenta que, apesar de ainda ser baixo, a tendência 

é que o número de mulheres diretoras no cinema brasileiro só aumente:  

 

Houve um avanço na participação das mulheres no cinema e na TV: 

diretoras, editoras, diretoras de fotografia, diretoras de arte fazem parte 

cada dia mais do cotidiano dos sets de filmagem e vem se destacando 

nos créditos cinematográficos. Várias mulheres lançaram seus filmes 

entre 2014/2015. Mas outro dia eu li que apenas 15% dos diretores são 

mulheres. Há ainda um grande caminho, mas as mulheres estão 

realizando seus filmes e isso é o que importa. Quando eu comecei a 

dirigir, simultaneamente outras mulheres também começaram, cada 

uma no seu canto: Carolina Jabor, Marina Person, Sandra Kogut, Anna 

Muylaert, Izabel Jaguaribe, Paola Siqueira, entre outras tantas. Hoje 

temos uma geração de diretoras mulheres, na geração anterior a nossa, 

eu me lembro apenas da Suzana Amaral. A tendência natural do 

mercado é esse número crescer e assim vai se tornar corriqueiro vermos 

uma mulher diretora (KERTI, 2016, s/p)8. 

                                                 
6 Informações disponíveis em: <https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/os-filmes-brasileiros-com-maio-

res-bilheterias-na-historia-22516914>. Acesso em: 07 out. 2018.  
7 Informações disponíveis em: <https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/em-2018-brasil-tem-

numero-recorde-de-salas-de-cinema-em-funcionamento>. Acesso em: 07 out. 2018. 
8 Informações disponíveis em: <https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/220563/Diretoras-opinam-so-

bre-a-participa%C3%A7%C3%A3o-feminina-no-cinema.htm>. Acesso em: 06 out. 2018. 

 

https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/os-filmes-brasileiros-com-maiores-bilheterias-na-historia-22516914
https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/os-filmes-brasileiros-com-maiores-bilheterias-na-historia-22516914
https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/em-2018-brasil-tem-numero-recorde-de-salas-de-cinema-em-funcionamento
https://www.metropoles.com/entretenimento/cinema/em-2018-brasil-tem-numero-recorde-de-salas-de-cinema-em-funcionamento
https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/220563/Diretoras-opinam-sobre-a-participa%C3%A7%C3%A3o-feminina-no-cinema.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/cultura/220563/Diretoras-opinam-sobre-a-participa%C3%A7%C3%A3o-feminina-no-cinema.htm
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Nessa perspectiva, a lista a seguir apresenta brevemente alguns dos filmes mais 

relevantes dirigidos por cineastas brasileiras:  Ana Carolina Teixeira Soares, Getúlio 

Vargas (1974) e Mar de rosas (1977); Tata Amaral, Um céu de estrelas (1997); Suzana 

Amaral, A hora da estrela (1986); Helena Solberg, única mulher a participar do Cinema 

Novo, Carmen Miranda: Banana is my business (1994); Carla Camurati, Carlota 

Joaquina, Princesa do Brasil (1995); Lúcia Murat, Quase dois irmãos (2004); Sandra 

Werneck, Cazuza – o tempo não para (2004); Monique Gardenberg, Ó pai, ó (2007); Cris 

D’Amato, Sem controle (2007); Alice de Andrade, O diabo a quatro (2004) e Histórias 

cruzadas (2008); Eliane Caffé, O sol do meio dia (2009); Daniela Thomas, Insolação 

(2009); Karen Harley, Lixo extraordinário (2010); Juliana Rojas, Trabalhar cansa 

(2011); Petra Costa, Elena (2012); Isa Grinspum Ferraz, Marighella (2012); Dácia 

Ibiapina, Entorno da Beleza (2012); Renata Pinheiro, Amor, plástico e barulho (2013); 

Sabrina Fidalgo, Rio encantado (2014); Caru Alves de Souza, De menor (2014); Yasmin 

Thayná, Kbela (2015); Anita Rocha da Silveira, Mate-me por favor (2015); Mini Kerti, 

Muitos homens num só (2015); Leandra Leal, Divinas divas (2016); Angela Zoé, Meu 

nome é Jacque (2016); Anna Muylaert, Que horas ela volta? (2015) e Mãe só há uma 

(2016); Laís Bodanzky, Bicho de sete cabeças (2001) e Como nossos pais (2017)9. 

Maria Izabel Kerti, que já tem mais de vinte anos de experiência no mercado 

audiovisual brasileiro, além de cineasta e produtora, também lançou em 2016 seu 

primeiro livro Arte Brasileira para Crianças, pela editora Cobogó. Atualmente, a carioca 

é diretora e sócia da Conspiração Filmes, dirige o programa Superbonita da GNT desde 

2015 e está trabalhando em dois documentários: um para HBO sobre o músico Jorge 

Mautner, Kaos em Ação; e outro sobre a turnê do cantor Gilberto Gil, Refavela10. Além 

disso, é codiretora de Sob Pressão (2017-2018), exibida pela Rede Globo, série que 

trabalha de forma documental o cotidiano e características dos hospitais públicos 

brasileiros, “[...] com câmera na mão e apelo as temáticas sociais” (KERTI, 2018, s/p)11. 

                                                 
9 Informações disponíveis em: <http://www.centrodeartes.uff.br/blogcinearteuff/2013/07/mulheres-cineas-

tas-parte-1/>, <https://www.buzzfeed.com/irangiusti/20-mulheres-que-fazem-o-cinema-brasileiro-aconte-

cer>, <https://naosaoasimagens.wordpress.com/2016/07/29/grandes-diretoras-do-cinema-brasileiro-

atual/> e <http://canalbrasil.globo.com/filmes/materias/mostra-cine-delas-reune-11-filmes-assinados-por-

diretoras.htm>. Acesso em: 07 out. 2018.  
10 Informações disponíveis em: <http://www.conspiracao.com.br/home#/diretores/16/bio>. Acesso em: 20 

jul. 2018.  
11 Informações disponíveis em: <https://www.aicinema.com.br/mini-kerti-diretora-e-socia-da-conspiracao-

abre-a-13a-edicao-da-semana-de-orientacao-no-rio-de-janeiro/>. Acesso em 06 out. 2018. 

http://www.centrodeartes.uff.br/blogcinearteuff/2013/07/mulheres-cineastas-parte-1/
http://www.centrodeartes.uff.br/blogcinearteuff/2013/07/mulheres-cineastas-parte-1/
https://www.buzzfeed.com/irangiusti/20-mulheres-que-fazem-o-cinema-brasileiro-acontecer
https://www.buzzfeed.com/irangiusti/20-mulheres-que-fazem-o-cinema-brasileiro-acontecer
https://naosaoasimagens.wordpress.com/2016/07/29/grandes-diretoras-do-cinema-brasileiro-atual/
https://naosaoasimagens.wordpress.com/2016/07/29/grandes-diretoras-do-cinema-brasileiro-atual/
http://canalbrasil.globo.com/filmes/materias/mostra-cine-delas-reune-11-filmes-assinados-por-diretoras.htm
http://canalbrasil.globo.com/filmes/materias/mostra-cine-delas-reune-11-filmes-assinados-por-diretoras.htm
http://www.conspiracao.com.br/home%23/diretores/16/bio
https://www.aicinema.com.br/mini-kerti-diretora-e-socia-da-conspiracao-abre-a-13a-edicao-da-semana-de-orientacao-no-rio-de-janeiro/
https://www.aicinema.com.br/mini-kerti-diretora-e-socia-da-conspiracao-abre-a-13a-edicao-da-semana-de-orientacao-no-rio-de-janeiro/
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1.5 MUITOS HOMENS NUM SÓ  

 

Produzido pela Tambellini Filmes, com coprodução do Canal Brasil, pós-

produção da TeleImage e distribuído pela Downtown Filmes, Muitos homens num só foi 

exibido pela primeira vez no 18º Cine PE Festival Audiovisual, realizado em Pernambuco 

no ano de 2014, sendo um dos filmes mais premiados do festival, totalizando dez prêmios: 

júri popular, melhor filme, direção (Mini Kerti), ator (Vladimir Brichta), atriz (Alice 

Braga), coadjuvante (Pedro Brício), roteiro (Leandro Assis), direção de arte (Kiti Duarte), 

trilha sonora (Dado Villa-Lobos) e edição de som (Thomas Alen).  

Muitos homens num só é o primeiro longa-metragem de ficção dirigido por Mini 

Kerti e só ganhou forma após Kerti dedicar dez anos em estudos e pesquisas sobre a vida 

e obra de João do Rio. O filme tem trilha sonora composta por Dado Villa-Lobos, roteiro 

de Leandro Assis, Nina Crintz e Mini Kerti, direção de fotografia de Flavio Zangrandi, 

direção de arte de Kiti Duarte, figurino de Marina Franco, maquiagem de Martín Macias 

Trujillo, edição de Sergio Mekler e conta com um elenco já consagrado, dentre eles os já 

mencionados Vladimir Brichta (Dr. Antônio), Alice Braga (Eva) e Pedro Brício (Jorge), 

além de Caio Blat (Félix Pacheco), Silvio Guindane (Barreto) e Luiz Carlos Miele 

(barão)12. Com um investimento estimado em R$ 3.370.00013, Muitos homens num só 

estreou no cinema em 25 de junho de 2015, arrecadando uma bilheteria de 1.671 

ingressos14.  

Essa produção foi construída para contar a história de um dos ladrões mais 

admiráveis do início do século XX, o famoso Dr. Antônio. Conforme mencionado 

anteriormente, o enredo do filme vai além das Memórias de um rato de hotel, pois 

apresenta em sua narrativa personagens e histórias de outras obras de João do Rio, como 

“Dentro da noite” e Eva; há, também, a inserção de personagens que representam os 

escritores João do Rio e Félix Pacheco. Assim, mesclando personagens históricos e 

fictícios, Muitos homens num só não traz somente a história do célebre gatuno, mas 

                                                 
12 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/muitos-homens-num-so-conquista-dez-trofeus-no-18-

cine-pe-12372165>. Acesso em: 30 out. 2016.  
13 Disponível em: <http://www.imdb.com/title/tt4224044/>. Acesso em: 30 out. 2016.  
14 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-228068/bilheterias/>. Acesso em: 30 out. 

2016. 

http://oglobo.globo.com/cultura/muitos-homens-num-so-conquista-dez-trofeus-no-18-cine-pe-12372165
http://oglobo.globo.com/cultura/muitos-homens-num-so-conquista-dez-trofeus-no-18-cine-pe-12372165
http://www.imdb.com/title/tt4224044/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-228068/bilheterias/
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também de um período muito peculiar no Rio de Janeiro, a Belle Époque, isso por meio 

dos textos de João do Rio e das lentes de Mini Kerti e sua equipe.  
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2 AS RELAÇÕES ENTRE A LITERATURA E O CINEMA  

 

“Traduzir é muito difícil, não menos difícil do 

que escrever textos mais ou menos originais – 

mas não é impossível. [...] Tradução e criação 

são operações gêmeas. De um lado, a tradução 

é indistinguível muitas vezes da criação; de 

outro, há um incessante refluxo entre as duas, 

uma contínua e mútua fecundação.” 

Octavio Paz 

 

O princípio da comparação entre as artes não é atual, acredita-se que sua origem 

está na ideia de “ut pictura poesis”, expressão utilizada por Horácio que significa “como 

a pintura, é a poesia”15, a qual pode ser interpretada como a construção das relações 

existentes entre essas duas artes com códigos distintos: poesia e pintura (DINIZ; VIEIRA, 

2012). Adaptação é um dos nomes atribuídos a esse processo de tradução de um código 

para outro e, ao longo do trabalho, será esse o termo utilizado para se referir ao filme 

Muitos homens num só, adaptado da obra de João do Rio. 

Assim, partindo do amplo estudo das correspondências entre as artes, o presente 

capítulo tem por objetivo apresentar as principais teorias dedicadas às relações entre a 

literatura e o cinema. Para isso, foi dividido em: “2.1 Literatura e cinema: o princípio de 

um diálogo” tem por objetivo apresentar brevemente as principais críticas e teorias que 

levam ao diálogo entre as artes, mais especificamente entre o cinema e a literatura; “2.2 

Uma trajetória das teorias da adaptação” visa ampliar a subseção anterior, porém, com 

foco nas adaptações cinematográficas; “2.3 Os sintagmas fílmicos” tem como objetivo 

apresentar os elementos da narrativa cinematográfica.  

 

 

2.1 LITERATURA E CINEMA: O PRINCÍPIO DE UM DIÁLOGO  

 

O vocábulo “texto”, do latim texere, tem em sua origem etimológica a ideia de 

tecer, ou seja, de construir uma trama de fios que formará um tecido. No entanto, foi a 

partir do século XIV que o termo ganhou o conceito de “estruturação de palavras”, isto é, 

                                                 
15 Informações disponíveis em: <http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ut-pictura-poesis/>. Acesso em: 10 

out. 2018. 

http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/ut-pictura-poesis/


34 

 

“texto” passou a ser interpretado como uma trama de signos que configura sentido16. De 

acordo com Lucia Santaella, Charles Sanders Peirce é um dos fundadores da semiótica, a 

disciplina que se dedica ao estudo e análise dos signos da “[...] ciência de toda e qualquer 

linguagem” (SANTAELLA, 1998, p. 7). Peirce entende o signo a partir de infinitas 

relações triádicas, isto é:  

 

Um signo “representa” algo para a ideia que provoca ou modifica. Ou 

assim é um veículo que comunica à mente algo do exterior. O 

“representado” é seu objeto; o comunicado, a significação; a ideia que 

provoca o seu interpretante. O objeto da representação é uma 

representação que a primeira representação interpreta. Pode-se 

conceber uma série sem fim de representações, cada uma delas 

representando a anterior, encontre um objeto absoluto como limite. A 

significação de uma representação é outra representação. Consiste, de 

fato, na representação despida de roupagens irrelevantes; mas nunca se 

conseguirá despi-la por completo; muda-se apenas de roupa mais 

diáfana. Lidamos apenas, então, com uma regressão infinita. 

Finalmente, o interpretante é outra representação a cujas mãos passam 

o facho da verdade; e como representação também possui interpretante. 

Aí está a nova série infinita!” (PEIRCE, 1974 apud PLAZA, 2010, 

p.17) 

 

Nesse sentido, tomando como base a ação do signo que caracteriza a linguagem 

e que, para Peirce, o pensamento também se dá por intermédio dos signos, Plaza entende 

o pensamento como uma tradução do que está presente na consciência: “Todo 

pensamento é tradução de outro pensamento, pois qualquer pensamento requer ter havido 

outro pensamento para o qual ele funciona como interpretante” (PLAZA, 2010, p. 18). 

Entretanto, para o pensamento ser conhecido, é necessário que ele seja transmitido por 

meio da linguagem. Portanto, pensamento e linguagem são indissociáveis: “[...] o 

pensamento influencia a linguagem e esta incide sobre o pensamento” (PLAZA, 2010, p. 

19).  

Tendo em mente a ampla definição de semiótica, é possível retornar a um dos 

estudos mais clássicos da teoria literária: Poética, de Aristóteles, obra em que o filósofo 

grego apresenta uma sistematização da estética dos gêneros literários de sua época. 

Seguindo essa lógica, ao se dedicar ao estudo do fazer literário, Aristóteles (2003) 

distingue o meio (linguagem verbal), os modos (narração e drama) e o objeto (ação) da 

imitação. Assim, a fim de demonstrar como a teoria fílmica lida com a teoria de 

                                                 
16 Informações disponíveis em: <https://www.dicionarioetimologico.com.br/texto/>. Acesso em: 18 jun. 

2018.  

https://www.dicionarioetimologico.com.br/texto/
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Aristóteles, David Bordwell (1985), em sua obra Narration in the fiction film, traz a 

seguinte concepção: 

 

A diferença básica está entre narrar e mostrar. A diferença secundária 

está na categoria de narrar: o poeta fala com sua própria voz ou através 

de um personagem? Essas formulações são preocupantes de diversas 

maneiras […]. Teorias diegéticas concebem a narração como se ela 

consistisse literal ou analogicamente da atividade verbal: uma narrativa. 

[…] As teorias miméticas concebem a narração como a apresentação de 

um espetáculo: uma exibição. […] A distinção aristotélica nos permite 

comparar as duas principais tradições da representação narrativa e 

examinar como a teoria do cinema se baseou em cada uma delas 

(BORDWELL, 1985, p. 3, grifos do autor)17.   

 

Por esse ângulo, considerando a narração como uma atividade essencial à 

linguística e a fim de definir os dois principais tipos de narrativa, Bordwell (1985) cita 

outro filósofo da Grécia Antiga, Platão, o qual distingue a narrativa pura ou simples (o eu 

lírico da poesia: haplē diēgēsis) da narrativa imaginativa (os personagens do teatro: 

mimēsis). No entanto, apesar de já ter sido utilizado, o termo “diegese” foi retomado 

somente no ano 1953, por Etienne Souriau, com o significado de recontar a história de 

um filme e, desde então, o termo, que teve sua origem nos estudos de Platão, é 

amplamente utilizado na teoria literária (BORDWELL, 1985). Atualmente, “‘Diegese’ 

chegou a ser o termo aceito para o mundo ficcional da história18” (BORDWELL, 1985, 

p. 16). Dessa maneira, Bordwell (1985) demonstra dois períodos importantes para o 

desenvolvimento da teoria diegética da narração: 

 

Os desenvolvimentos mais visíveis nas teorias diegéticas da narração 

foram ligados às vicissitudes do estruturalismo continental. Podemos 

distinguir dois períodos. Primeiro, por volta dos anos 1960, Roland 

Barthes aprimorou a teoria da significação de Saussure para sistemas 

não linguísticos, como moda e publicidade. Seguiram-se, e ainda 

seguem, estudos semióticos de todos os tipos de fenômenos culturais. 

[…] Para alguns teóricos, a linguagem se tornou o sistema principal no 

qual todos os outros foram modelados. […] Da mesma forma, a análise 

mais abrangente de Barthes sobre a narração nesse período, “The 

                                                 
17 The basic difference is between telling and showing. The secondary difference lies within the category of 

telling: does the poet speak in his own voice or through a character’s? these formulations are troubling in 

many ways […]. Diegetic theories conceive of narration as consisting either literally or analogically of 

verbal activity: a telling. […] Mimetic theories conceive of narration as the presentation of a spectacle: a 

showing. […] The Aristotelian distinction enables us to compare the two principal traditions of narrative 

representation and to examine how film theory has drawn upon each one (BORDWELL, 1985, p. 3, grifos 

do autor). Todas as traduções são minhas, exceto quando indicado.  
18 “Diegesis” has come to be the accepted term for the fictional world of the story (BORDWELL, 1985, p. 

16) 
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Structural Analysis of Narratives”, declara que toda narração depende 

de códigos linguísticos (BORDWELL, 1985, p. 17)19. 

 

Os Formalistas Russos foram os primeiros a pesquisar de forma mais detalhada 

as ligações entre as teorias da linguagem e o cinema na medida em que “Eles isolaram o 

uso ‘poético’ do filme paralelo ao uso ‘literário’ da linguagem que eles propunham para 

os textos verbais20” (BORDWELL, 1985, p. 17). A ideia do Formalista Russo Boris 

Eichenbaum de que a fotografia seria a linguagem poética do cinema surgiu porque “Ele 

via o cinema como tendo uma base linguística de várias maneiras, principalmente no que 

diz respeito ao ‘discurso interno’”21 (BORDWELL, 1985, p. 17). Essa ideia foi 

parcialmente retomada nos estudos de Eisenstein, Vertov, Kuleshov e Pudovkin.  

Outrossim, as teorias da narrativa em geral têm sido utilizadas “[...] para que se 

defina as formas como certas culturas são sistematicamente representadas na narrativa 

cinematográfica ou literária” (CORSEUIL, 2014, p. 299). É a partir de tais estudos que 

Christian Metz, especialmente em “A Grande Sintagmática do Filme Narrativo”, 

publicado na revista Communications em 1966, depois ampliado no livro A significação 

no cinema, originalmente publicado em 1968, desenvolve uma teoria para a narrativa 

cinematográfica com base na semiótica. Por isso, a diegese abordada por Bordwell (1985) 

deve ser entendida a partir do filme como um todo, ou seja, o filme acabado é uma diegese 

composta por vários elementos. 

De acordo com Metz (2014), os elementos da diegese correspondem aos 

sintagmas do filme (tais sintagmas serão explicados na subseção 2.3), os quais são 

divididos em oito partes interdependentes que constituem um longa-metragem: “1. O 

plano autônomo; 2. O sintagma paralelo; 3. O sintagma parentético; 4. O sintagma 

descritivo; 5. O sintagma alternante; 6. A cena; 7. A sequência episódica; 8. A sequência 

ordinária” (METZ, 2014, p. 169). Dessa forma, o teórico considera o cinema como um 

                                                 
19 The most visible developments in diegetic theories of narration have been tied to the vicissitudes of con-

tinental structuralism. We can distinguish two periods. First, around 1960s, Roland Barthes picked up 

Saussure’s theory of signification to nonlinguistic systems, such as fashion and advertisements. There fol-

lowed, and still follow, semiotic studies off all manner of cultural phenomena. […] For some theorists, 

language became the master system upon which all others were modeled. […] Similarly, Barthes’s most 

comprehensive analysis of narration in this period, “The Structural Analysis of Narratives”, declares that 

every narration depends upon linguistic codes (BORDWELL, 1985, p. 17). 
20 They isolated a “poetic” use of film parallel to the “literary” use of language they posited for verbal 

texts (BORDWELL, 1985, p. 17). 
21 He saw the cinema as having a linguistic basis in several ways, chiefly with respect to ‘internal speech’ 

(BORDWELL, 1985, p. 17). 
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discurso, tendo em vista que está organizado como uma narrativa. Robert Stam (2013), 

ao analisar os estudos teóricos de Metz, afirma que: 

 

Para Metz, a verdadeira analogia entre cinema e linguagem dizia 

respeito à sua natureza sintagmática comum. Ao movimentar-se de uma 

linguagem a outra, o cinema se transforma em linguagem. Tanto a 

linguagem como o cinema produzem discurso por meio de operações 

paradigmáticas e sintagmáticas. A linguagem seleciona e organiza os 

fonemas e morfemas para formar orações; o cinema seleciona e 

organiza imagens e sons para formar “sintagmas”, isto é, unidades 

narrativas autônomas nas quais os elementos interagem 

semanticamente. Embora imagem alguma se pareça completamente 

com outra, a maior parte dos filmes narrativos se assemelha em suas 

figuras sintagmáticas principais, seu ordenamento das relações 

espaciais e temporais (STAM, 2013, p. 134).  

 

Assim como o cinema, a Literatura Comparada também pode ser considerada 

como uma ferramenta de análise. Ela consiste, basicamente, em estudar as relações entre 

um texto com outro texto e, para isso, utiliza-se de vários métodos, dentre eles o 

comparativismo. Dessa forma, Tania Franco Carvalhal (1998) defende que a tarefa de 

comparar é um hábito de diversas áreas do saber humano e, assim, a comparação dentro 

da Literatura Comparada não se dá pelo procedimento de comparar em si, mas sim “[...] 

como um recurso analítico e interpretativo, a comparação possibilita a esse tipo de estudo 

literário uma exploração adequada de seus campos de trabalho e o alcance dos objetivos 

a que se propõe” (CARVALHAL, 1998, p. 7).  

Certamente, o conceito de “intertextualidade”, concebido por Julia Kristeva em 

1969, é considerado fundamental para a Literatura Comparada, haja vista que o termo foi 

criado para denominar “[...] o processo de produtividade do texto literário” (KRISTEVA 

apud CARVALHAL, 1998, p. 50). Essa produtividade textual existe porque, de acordo 

com Kristeva, “[...] todo texto é absorção e transformação de outro texto” (KRISTEVA 

apud CARVALHAL, 1998, p. 50).  

Diante da abrangência dos estudos de Literatura Comparada, uma das áreas de 

pesquisa ligada a essa disciplina são os Estudos Interartes, que têm como objetivo, 

conforme sua denominação, analisar as relações amplas entre as artes. Claus Clüver 

(2006), um dos estudiosos acerca do tema, afirma que nos Estudos Interartes sempre serão 

as relações transmidiáticas que determinarão as questões inerentes aos objetos de 

pesquisa. Sendo assim, o autor reconhece a relação entre Literatura Comparada e os 

Estudos Interartes: 
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Segundo apontam os manuais, a Literatura Comparada tem 

tradicionalmente a tarefa de se ocupar, sobretudo, de relações textuais. 

Isso vale também para os Estudos Interartes. E, se for verdade que o 

Comparativismo não compara nem mais, nem de forma diferente, do 

que os Estudos Literários (embora às vezes trate de outros objetos ou 

tenha outros interesses), isso também acontece, mutatis mutandis, com 

os Estudos Interartes, apesar de que, neste campo, a comparação 

explícita assume um papel mais acentuado. Independente dos tipos de 

textos e formas de relacionamentos envolvidos e dos interesses de 

estudo, a inclusão direta ou indireta de mais de uma mídia com diversas 

possibilidades de comunicação e representação e de vários sistemas 

sígnicos, bem como códigos e convenções a eles associados, lança 

continuamente questões sobre a base comparativa e as relações 

analógicas nas funções e efeitos dos meios encontrados (CLÜVER, 

2006, p. 14). 

 

Com efeito, é possível dizer que a comparação de diversas mídias se realiza no 

campo dos estudos semiológicos. De acordo com Julio Plaza (2010), a Tradução 

Intersemiótica teve sua origem baseada nos estudos de Roman Jakobson e é definida 

como um “[...] tipo de tradução que ‘consiste na interpretação dos signos verbais por meio 

de sistemas de signos não verbais’, ou ‘de um sistema de signos para outros, por exemplo, 

da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura’ [...]” (JAKOBSON apud 

PLAZA, 2010, p. XI). Em outras palavras, a Tradução Intersemiótica também se ocupa 

das relações entre as linguagens como, por exemplo, a linguagem literária e 

cinematográfica que, mesmo estando dentro da esfera artística, apresentam códigos 

diferentes. Além disso, para Claus Clüver: 

 

Pode-se considerar todas as formas de ekphrasis como transposições 

intersemióticas, ao passo que o conceito de “tradução intersemiótica” 

soa melhor se restringido a textos (em qualquer sígnico) que, em 

primeiro lugar, oferecem uma representação relativamente ampla 

(mesmo que jamais completa) do texto-fonte composto num sistema 

sígnico diferente, numa forma apropriada, transmitindo certo sentido de 

estilo e técnica e incluindo equivalentes de figuras retóricas; e, em 

segundo lugar, que acrescentem relativamente poucos elementos, sem 

paralelo no texto-fonte. [...] Um dos rumos que a questão tomou é a 

reconsideração da tradução como processo que não apenas envolve 

línguas diferentes, mas também culturas diferentes – daí que se prefira 

o termo “transculturação” (CLÜVER, 1997, p. 43). 

 

Consequentemente, assim como nos estudos de Literatura Comparada, as 

relações textuais também são importantes nos Estudos Interartes. Contudo, este campo de 

estudos considera o amplo significado de texto, portanto, a comparação é mais explicita 
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e a intertextualidade é reconhecida como algo que também significa Intermidialidade, 

visto que o termo “intertextualidade” não vale somente para textos literários e verbais, 

pois, em se tratando de obras que, independentemente do código estético (artes plásticas, 

teatro, cinema, etc.), “[...] representam aspectos da realidade sensorialmente apreensível, 

sempre existe nos processos intertextuais de produção e recepção textual um componente 

intermidiático – tanto para a Literatura quanto, freqüentemente, nas outras artes” 

(CLÜVER, 2006, p. 14-15). 

Ainda de acordo com Clüver (2006), a Semiótica, como uma disciplina, auxilia 

os Estudos Interartes a trabalhar com definições transmidiáticas: “Às vezes, interesses 

semióticos aparecem no primeiro plano de tais operações; em outros casos, objetos desse 

campo de estudo têm se prestado à exemplificação e ao esclarecimento de problemas 

semióticos” (CLÜVER, 2006, p. 15). Nessa perspectiva, a Semiótica é um instrumento 

útil e necessário para um dos possíveis significados de intermidialidade (CLÜVER, 

2006). A intermidialidade possui uma abrangência maior em relação aos Estudos 

Interartes, posto que não se detém somente à arte, mas sim à cultura: 

 

Nesse sentido, intermidialidade pode servir antes de tudo como um 

termo genérico para todos aqueles fenômenos que (como indica o 

prefixo inter-) de alguma maneira acontecem entre as mídias. 

“Intermidiático”, portanto, designa aquelas configurações que têm a ver 

com um cruzamento de fronteiras entre as mídias e que, por isso, podem 

ser diferenciadas dos fenômenos intramidiáticos assim como dos 

fenômenos transmidiáticos (por exemplo, o aparecimento de um certo 

motivo, estética ou discurso em uma variedade de mídias diferentes).  

[...] Mesmo assim, um conceito tão amplo não nos permite derivar uma 

única teoria que se poderia aplicar uniformemente a todo assunto 

heterogêneo, abrangendo concepções diferentes de intermidialidade, 

nem nos ajuda a caracterizar de forma mais precisa qualquer fenômeno 

individual em seus termos formais distintos (RAJEWSKY, 2012, p. 

18). 

 

Portanto, pode-se dizer que o termo “Estudos Interartes” foi substituído por 

“Estudos Intermídias”, posto que hodiernamente não há apenas comparação entre as 

diferentes artes, mas também entre as diversas mídias e seus textos (rádio, televisão, 

vídeo, imprensa, cinema, mídias digitais, entre outros). Assim, a utilização do termo 

“intermidialidade” acontece na medida em que: 

 

[...] os teóricos das mídias, na sua maioria, concordam que eles 

trabalham com formas mistas, nas quais elementos verbais, visuais, 

auditivos, cinéticos e performativos agem conjuntamente, as disciplinas 
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dedicadas às artes tradicionais, freqüentemente, têm dado pouca 

atenção a essas formas mistas que surgem em seu âmbito e não 

desenvolveram quaisquer métodos adequados que lhes fizessem justiça 

– até que elas se tornaram um objeto de estudo importante para os 

Estudos Interartes. O fenômeno dessas formas mistas também é 

denominado, no uso corrente alemão, “intermidialidade” (CLÜVER, 

2006, p. 19). 

 

Para Higgings (2012), a “intermidialidade sempre tem sido uma possibilidade 

desde os tempos mais antigos, [...] ela permanece como uma possibilidade onde quer que 

haja o desejo de fundir duas ou mais mídias existentes” (HIGGINGS, 2012, p. 48). 

Conforme exposto acima, as intermídias possuem uma amplitude heterogênea que abre 

um leque extenso de abordagens críticas, “[...] cada qual com suas próprias premissas, 

metodologia, terminologia e limitações” (RAJEWSKY, 2012, p. 51). Logo, deve-se ter 

em mente que: 

 

Em todos os casos de transposição intersemiótica, trata-se, pois, da 

mudança de um sistema de signos para outro e, normalmente, também 

de uma mídia para outra – conforme o que se entende por mídia. Além 

de serem traduções de uma linguagem para outra, tais transposições 

possuem, na maior parte, outras funções, pois, na visão de alguns 

críticos, elas são freqüentemente marcadas por seu caráter subversivo. 

Em todo caso, no estudo de transformações e adaptações 

intermidiáticas, deve-se, de preferência, partir do texto-alvo e indagar 

sobre as razões que levaram ao formato adquirido na nova mídia. 

Freqüentemente, questões sobre a fidelidade para com o texto-fonte e 

sobre a adequação da transformação não são relevantes, simplesmente 

porque a nova versão não substitui o original (CLÜVER, 2006, p. 17).  

 

Diante disso, é inegável que ao longo dos anos os diálogos entre as artes se 

tornaram mais intensos e, hoje em dia, essas relações não causam mais tanto 

estranhamento quanto na época de André Bazin, na década de 1950, por exemplo. 

Entretanto, a título de exemplo, há ainda uma parcela de leitores que não demonstra 

satisfação com algumas adaptações cinematográficas de seus livros preferidos, 

contestando algumas questões sobre a fidelidade da adaptação. A fim de desconstruir essa 

visão preconceituosa que muitos leitores e espectadores têm em relação às adaptações, 

convém o discurso de alguns teóricos como André Bazin (1958), Linda Hutcheon (2013), 

Robert Stam (2006), entre outros, haja vista que eles defendem e entendem a adaptação 
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como uma nova obra que mantém uma relação com o texto-fonte22, mas não é considerada 

uma cópia deste.  

 

 

2.2 UMA TRAJETÓRIA DAS TEORIAS DA ADAPTAÇÃO  

 

O estudo das relações entre cinema e literatura não se restringe à atualidade, 

conforme observado na seção anterior. Em meados da década de 1950, André Bazin, um 

dos primeiros grandes pensadores do cinema, foi na contramão dos demais críticos da 

época e já se mostrava favorável às relações entre o cinema e as outras artes. Em 1958, 

Bazin lançou a série Qu’est-ce que le cinema? (O que é o cinema?), a qual reúne artigos 

críticos sobre cinema, mas que, conforme o próprio autor afirma no prefácio, não traz a 

resposta para a pergunta do título. No Brasil, essa série de livros foi editada em volume 

único e ganhou o título de O cinema: ensaios. Em “Por um cinema impuro: defesa da 

adaptação”, um dos artigos que compõem Qu’est-ce que le cinema?, Bazin defende a 

adaptação, opondo-se aos críticos da época que buscavam um cinema “puro”. O crítico 

de cinema francês considera que o cinema é uma arte relativamente nova em relação às 

outras artes, por isso é inevitável que as artes mais antigas exerçam influência sobre o 

cinema: 

 

Se o cinema tivesse dois ou três milhões de anos, sem dúvida veríamos 

mais claramente que ele não escapa às leis comuns da evolução das 

artes. Mas ele só tem 60 anos e as perspectivas históricas estão 

prodigiosamente esmagadas. O que se estende normalmente numa 

duração de uma ou duas civilizações, reduz-se aqui numa vida humana. 

E isso não é a principal causa de erro, pois essa evolução acelerada não 

é de modo algum contemporânea à das outras artes. O cinema é jovem, 

mas a literatura, o teatro, a música e a pintura são tão velhos quanto a 

história (BAZIN, 1991, p. 84).   

 

Evidentemente, o cinema não deve ser considerado uma arte inferior às demais 

simplesmente pelo fato de ser tão jovem. É sob esta ótica que Bazin defende o cinema, 

uma vez que mesmo ele tendo aparecido “[...] ‘depois’ do romance ou do teatro não 

significa que ele [o cinema] se alinhe atrás deles e no mesmo plano” (BAZIN, 1991, p. 

                                                 
22 Serão utilizadas as expressões “texto-fonte” e “texto-alvo” para fazer referência à obra de partida e à 

adaptação, respectivamente.  
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85). Esse pensamento de Bazin era considerado precursor para sua época, pois deve-se 

ter em conta que no período em que o teórico de cinema francês escrevia a crítica era 

desfavorável à adaptação, haja vista que esta era considerada “[...] como o quebra-galho 

mais vergonhoso pela crítica moderna [...]” (BAZIN, 1991, p. 84). Desta forma, o autor 

estimula o diálogo entre o cinema, a literatura e o teatro, não categorizando o cinema 

como uma arte “pura”, pois, de acordo com o próprio: 

 

O que provavelmente nos engana no cinema, é que, ao contrário do que 

ocorre geralmente num ciclo evolutivo artístico, a adaptação, o 

empréstimo, a imitação não parecem situar-se na origem. Em 

contrapartida, a autonomia dos meios de expressão, a originalidade dos 

temas nunca foram tão grandes quando nos primeiros 25 ou 30 anos do 

cinema. Podemos admitir que uma arte nascente tenha procurado imitar 

seus primogênitos, para depois manifestar pouco a pouco suas próprias 

leis e temas; mas não compreendemos bem que ela ponha uma 

experiência cada vez maior a serviço de obras alheias a seu talento, 

como se essas capacidades de invenção, de criação específica 

estivessem em razão inversa de seus poderes de expressão (BAZIN, 

1991, p. 85). 

 

Apesar de a crítica da época não ser favorável em relação às adaptações 

cinematográficas, os filmes adaptados de romances, principalmente os clássicos, só foram 

crescendo, até ganharem boa parte do público e da indústria cinematográfica. Assim, mais 

uma vez Bazin sai em defesa da adaptação:  

 

É absurdo indignar-se com as degradações sofridas pelas obras-primas 

literárias na tela, pelo menos em nome da literatura. Pois, por mais 

aproximativas que sejam as adaptações, elas não podem causar danos 

ao original junto à minoria que o conhece e aprecia; quanto aos 

ignorantes, das duas uma: ou se contentarão com o filme, que 

certamente vale por um outro, ou terão vontade de conhecer o modelo, 

o que é um ganho para a literatura. Esse raciocínio está confirmado por 

todas as estatísticas da edição, que acusa um aumento surpreendente da 

venda das obras literárias depois da adaptação pelo cinema (BAZIN, 

1991, p. 93). 

 

Consequentemente, com esse crescimento das adaptações no mercado 

cinematográfico, a noção de fidelidade que se opõe ao princípio intertextual começou a 

ser questionada. Nessa perspectiva, Julio Plaza (2010) defende que a Tradução 

Intersemiótica é fundamentalmente contrária à ideologia de fidelidade, haja vista que: 

 

O que se pretende dizer é que o processo sígnico vai transformando e 

comandando a sintaxe. E, numa tradução intersemiótica, os signos 

empregados têm tendência a formar novos objetos imediatos, novos 
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sentidos e novas estruturas que, pela sua própria característica 

diferencial, tendem a se desvincular do original. A eleição de um 

sistema de signos, portanto, induz a linguagem a tomar caminhos e 

encaminhamentos inerentes à sua estrutura (PLAZA, 2010, p. 30, grifos 

meus).  

[...] Nessa medida, a tradução intersemiótica induz, [...] à descoberta de 

novas realidades, visto que “na criação de uma nova linguagem não se 

visa simplesmente uma outra representação de realidades ou conteúdos 

já pré-existentes em outras linguagens, mas a criação de novas 

realidades, de novas formas-conteúdo” (PIGNATARI, 1975 apud 

PLAZA, 2010, p. 30). 

 

De fato, é possível dizer que é justamente isso que acontece na adaptação 

cinematográfica, posto que a linguagem fílmica, por possuir recursos próprios ao seu 

código, pode (re)criar cenas que a linguagem literária não permitiria, assim como há 

códigos da linguagem literária que se limitam ao serem transpostos para a linguagem 

fílmica. Nessa perspectiva, Robert Stam (2006) também defende a ideia de que a 

adaptação cinematográfica cria uma situação nova em relação à obra de partida, a qual 

vai além da imitação do “[...] velho estado de coisas como representado pelo romance 

original” (STAM, 2006, p. 26). Sob tal ótica, Plaza afirma que “A tradução modifica o 

original porque este também é produto de uma leitura e, ambos, original e tradução, 

estariam impossibilitados de chegarem a completar sua intenção que é precisamente a de 

atingir a ‘língua pura’” (PLAZA, 2010, p. 32).  

De acordo com a epígrafe que abre o presente capítulo, traduzir não é tarefa fácil, 

mas “[...] nenhuma tradução será viável se aspira essencialmente a ser uma reprodução 

parecida ou semelhante ao original” (BENJAMIN, 2008, p. 30). Nesse sentido, devido à 

amplitude que a tradução permite em relação às transformações entre códigos, ao longo 

dos anos, vários teóricos do cinema criaram termos para dar conta dos múltiplos tipos de 

adaptação. James Dudley Andrew, em seu livro Concepts in film theory, publicado em 

1984, subdivide as diferentes formas de adaptações em categorias: borrowing, 

intersecting e transforming sources. Para o teórico estadunidense, a relação estabelecida 

entre o texto literário e os filmes é intensa, pois a adaptação pode criticar e/ou reatualizar 

o texto-fonte: 

  
A produção de filmes a partir de um texto anterior é praticamente tão 

antiga quanto a maquinaria do próprio cinema. Bem mais da metade de 

todos os filmes comerciais vieram do original literário – embora nem 

todos esses originais sejam reverenciados ou respeitados. Se nos 

limitarmos àqueles casos em que o processo de adaptação está em 
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primeiro plano, isto é, onde o original é apresentado como uma fonte 

ou objetivo digno, ainda existem vários modos possíveis de relação 

entre o filme e o texto. Esses modos podem, por conveniência, ser 

reduzidos a três: empréstimo, interseção e fidelidade de transformação 

(ANDREW, 1984, p. 98)23. 

 

George Bluestone, outro importante teórico, em Novels into film: the 

metamorphosis of fiction into cinema, publicado orginalmente em 1957, distingue os 

conceitos de “imagem conceitual”, presente no texto literário, e “imagem visual”, 

presente no cinema, como a maior diferença entre os dois códigos: “Assumindo aqui uma 

diferença entre tipos de imagens [...] podemos observar que as imagens conceituais 

evocadas por estímulos verbais dificilmente podem ser distinguidas no final daquelas 

evocadas por estímulos não verbais” 24 (BLUESTONE, 1961, p. 47). Isso se deve ao fato 

de que os estímulos, “[...] sejam eles os signos da linguagem ou os dados sensoriais do 

mundo físico, perdem suas características espaciais e se tornam componentes do conjunto 

total que é a consciência”25 (BLUESTONE, 1961, p. 47). 

Keith Cohen, em Film and fiction: the dynamics of exchange, publicado em 

1979, traça um estudo panorâmico entre as confluências do cinema e da literatura e afirma 

que há uma neutralização do narrador no romance moderno de Joseph Conrad e Henry 

James, rompendo com os métodos narrativos tradicionais e apresentando uma voz 

narrativa que tende a desaparecer na medida em que o narrador mostra a história. Nesse 

sentido, Cohen defende que os estudos acerca da montagem de Eisenstein influenciaram 

o fluxo de consciência presente na narrativa moderna (COHEN, 1979 apud CORSEUIL, 

2014). 

Robert Stam também menciona os vários termos e conceitos da teoria da 

adaptação que existem a fim de “[...] dar conta da mutação de formas entre mídias – 

adaptação enquanto leitura, re-escrita, transvocalização, ressuscitação, transfiguração, 

                                                 
23 The making of film out of an earlier text is virtually as old as the machinery of cinema itself. Well over 

half of all commercial films have come from literary original — though by no means all of these originals 

are revered or respected. If we confine ourselves to those cases where the adaptation process is 

foregrounded, that is, where the original is held up as a worthy source or goal, there are still several 

possible modes of relation between the film and the text. These modes can, for convenience, be reduced to 

three: borrowing, intersection, and fidelity of transformation (ANDREW, 1984, p. 98). 
24 Assuming here a difference between kinds of images […] we may observe that conceptual images evoked 

by verbal stimuli can scarcely be distinguished in the end from those evoked by non-verbal stimuli 

(BLUESTONE, 1961, p. 47). 
25 The stimuli, whether they be the signs of language or the sense data of the physical world, lose their 

spatial characteristics and become components of the total ensemble which is consciousness 

(BLUESTONE, 1961, p. 47). 
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efetivação, transmodalização, significação, performance, dialogização, canibalização, 

reimaginação, encarnação ou ressureição” (STAM, 2006, p. 27). Sendo assim, Stam 

continua em defesa da ideia de que a adaptação pode gerar uma infinidade de leituras:  

 

O termo para adaptação enquanto “leitura” da fonte do romance, sugere 

que assim como qualquer texto pode gerar uma infinidade de leituras, 

qualquer romance pode gerar um número infinito de leituras para 

adaptação, que serão inevitavelmente parciais, pessoais, conjunturais, 

com interesses específicos. A metáfora da tradução, similarmente, 

sugere um esforço íntegro de transposição intersemiótica, com as 

inevitáveis perdas e ganhos típicos de qualquer tradução (STAM, 2006, 

p. 27). 

 

Linda Hutcheon (2013) compartilha da mesma visão de Bazin, Plaza e Stam, em 

Uma teoria da adaptação, a teórica canadense apresenta um rico estudo sobre os diversos 

tipos de adaptações presentes na sociedade atual, desde filmes adaptados de romances, 

até videogames ou parques temáticos. Para Hutcheon (2013) a cultura ocidental está tão 

acostumada com as adaptações que parece confirmar o insight de Walter Benjamin, 

“Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias 

não são mais conservadas” (BENJAMIN, 1993, p. 205).  

Nessa ótica, Hutcheon (2013) também sustenta a máxima de que os adaptadores 

contam histórias da sua própria maneira; para isso, eles “[...] utilizam as mesmas 

ferramentas que os contadores de histórias sempre utilizaram, ou seja, eles tornam ideias 

concretas ou reais, fazem seleções que não apenas simplificam como também ampliam e 

vão além, fazem analogias, criticam ou mostram seu respeito [...]” (HUTCHEON, 2013, 

p. 24). Portanto, cortes ou acréscimos são inevitáveis nas adaptações e, sem dúvidas, isso 

chama atenção, pois a repetição com variações gera um “[...] conforto do ritual combinado 

à atração da surpresa” (HUTCHEON, 2013, p. 25).  

Para John Ellis (1982, p. 4-5), “O processo de adaptação deveria, então, ser visto 

como um investimento massivo (financeiro e psíquico) no desejo de repetir determinados 

atos de consumo a partir de uma forma de representação [o filme nesse caso] que 

desencoraja tal repetição” (apud HUTCHEON, 2013, p. 25). Isto é, além de prazerosa, a 

adaptação também movimenta o mercado financeiro, basta lembrar como o período 

clássico hollywoodiano apostou nas adaptações de romances populares que já haviam 

sido aprovados pelo público leitor (HUTCHEON, 2013). Vale lembrar que, além de uma 

arte, o cinema é uma indústria.  



46 

 

A adaptação possui uma dupla natureza e é evidente que, por ser uma obra 

palimpsestuosa, sempre vai ser assombrada pelo texto-fonte, porém, sua duplicidade não 

está aí. Para George Bluestone, o item fidelidade vem à tona poucas vezes quando a 

adaptação já se tornou um sucesso de bilheteria (BLUESTONE, 1961). Hutcheon 

desconsidera a questão da fidelidade porque, para ela: 

 

A adaptação é repetição, porém repetição sem replicação. E há 

claramente várias intenções possíveis por trás do ato de adaptar: o 

desejo de consumir e apagar a lembrança do texto adaptado, ou de 

questioná-lo, é um motivo tão comum quanto a vontade de prestar 

homenagem, copiando-o [...]. 

 Se a ideia de fidelidade não deveria hoje guiar nenhuma teoria da 

adaptação, o que, então, deveria? De acordo com sua ocorrência no 

dicionário, “adaptar” quer dizer ajustar, alterar, tornar adequado. Isso 

pode ser feito de diversos modos (HUTCHEON, 2013, p. 28). 

 

 Entretanto, falar de adaptação pode ser mais complexo do que parece, pois, de 

acordo com Hutcheon (2013), o problema está na definição do termo, uma vez que a 

mesma palavra é usada tanto para o processo quanto para o produto e aí está sua dupla 

natureza: “Como produto é possível dar a adaptação uma definição formal; como um 

processo de criação e de recepção, por outro lado, é necessário levar em consideração 

outros aspectos” (HUTCHEON, 2013, p. 39). Tendo isso em vista, Hutcheon define 

adaptação (produto e processo) por meio de uma perspectiva tridimensional:  

 

Em primeiro lugar, vista como uma entidade ou produto formal, a 

adaptação é uma transposição anunciada e extensiva de uma ou mais 

obras em particular. Essa “transcodificação” pode envolver uma 

mudança de mídia (de um poema para um filme) ou de gênero (de um 

épico para um romance), ou uma mudança de foco e, portanto, de 

contexto [...]. A transposição também pode significar mudança, em 

termos de ontologia, do real para o ficcional, do relato histórico ou 

biográfico para uma narrativa ou peça ficcionalizada. [...] 

Em segundo, como um processo de criação, a adaptação sempre 

envolve tanto uma (re-)interpretação quanto uma (re-)criação; 

dependendo da perspectiva, isso pode ser chamado de apropriação ou 

recuperação. [...] 

Em terceiro, vista a partir da perspectiva do seu processo de recepção, 

a adaptação é uma forma de intertextualidade; nós experienciamos as 

adaptações (enquanto adaptações) como palimpsestos por meio da 

lembrança de outras obras que ressoam através da repetição com 

variação (HUTCHEON, 2013, p. 29-30, grifos da autora). 

 

Logo, apesar de ser uma segunda obra, a adaptação não é secundária. Deve-se 

ter em mente que “Uma história mostrada não é o mesmo que uma história contada, e 



47 

 

nenhuma delas é o mesmo que uma história da qual você participa” (HUTCHEON, 2013, 

p. 35), isto é, cada adaptação adapta coisas de maneiras diferentes. Além disso, deve-se 

levar em consideração que os adaptadores são intérpretes antes de serem criadores e que, 

independentemente do motivo, “[...] a adaptação, do ponto de vista do adaptador, é um 

ato de apropriação ou recuperação, e isso sempre envolve um processo duplo de 

interpretação e criação de algo novo” (HUTCHEON, 2013, p. 45). Dessa forma, 

reiterando sua definição triádica, a teórica canadense considera que “Para o leitor, 

espectador ou ouvinte, a adaptação como adaptação é inevitavelmente um tipo de 

intertextualidade se o receptor estiver familiarizado com o texto adaptado” 

(HUTCHEON, 2013, p. 45, grifos da autora).  

Há, ainda, as adaptações que não são originárias de uma única fonte, como é o 

caso do filme em estudo nessa dissertação, Muitos homens num só. Hutcheon classifica 

esse tipo como adaptações “multilaminadas”, tendo em vista que “[...] elas estão direta e 

abertamente conectadas com outras obras reconhecíveis, e essa conexão é parte de sua 

identidade formal, bem como do que podemos chamar de sua identidade hermenêutica” 

(HUTCHEON, 2013, p. 46). Conforme será visto no terceiro capítulo do presente 

trabalho, o filme em questão não deriva de um único romance de João do Rio, mas 

também de outras obras do escritor carioca e, notoriamente, “[...] o engajamento com 

essas outras obras nas adaptações é extensivo, e não apenas uma alusão passageira” 

(HUTCHEON, 2013, p. 46). Sobre os diferentes modos de engajamento, Hutcheon 

defende que: 

 

[...] as relações entre os principais modos de engajamento, [...] permite-

nos pensar sobre como as adaptações fazem as pessoas contar, mostrar 

ou interagir com as histórias. Uma história pode nos ser contada ou 

mostrada, cada qual numa variedade de diferentes mídias. [...] Pode-se 

dizer que todos os três modos são “imersivos”, embora em graus e 

maneiras diferentes: por exemplo, o modo de contar (um romance) nos 

faz mergulhar num mundo ficcional através da imaginação; o modo de 

mostrar (peças e filmes) nos faz imergir através da percepção auditiva 

e visual [...]; o modo participativo (videogames) nos faz interagir física 

e cinestesicamente (HUTCHEON, 2013, p. 47-48).  

 

Outrossim, é o campo da imaginação que conduz o engajamento. No entanto, 

nenhum dos modos de engajamento é considerado bom ou ruim para determinada 

adaptação, pois “[...] cada qual tem à sua disposição diferentes meios de expressão – 

mídias e gêneros – e, portanto, pode mirar e conquistar certas coisas mais facilmente que 
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outras” (HUTCHEON, 2013, p. 49). Porém, além do gênero e da mídia, há uma amplitude 

no contexto comunicativo, que não deve ser excluído por nenhuma teoria da adaptação: 

“Os contextos de criação e recepção são tanto materiais, públicos e econômicos quanto 

culturais, pessoais e estéticos” (HUTCHEON, 2013, p. 54). Tal importância se deve ao 

fato de que o contexto pode alterar o modo de apresentação ou engajamento: “[...] o modo 

contar pode usar uma variedade de mídias materiais, e o mesmo pode ser dito do modo 

mostrar ao vivo ou mediado, pois cada mídia pode apresentar uma variedade de gêneros” 

(HUTCHEON, 2013, p. 52). 

Por fim, de acordo com Robert Stam (2006), uma adaptação não precisa ser 

necessariamente igual à obra de partida, tomando como exemplo adaptações da literatura 

para o cinema, pois o filme não é uma continuação do romance, é uma nova obra com 

uma nova linguagem, portanto, deve ser julgado como tal. Dessa maneira, Stam afirma 

que a adaptação deve ser considerada híbrida:  

 

A adaptação, também, deste ponto de vista, pode ser vista como uma 

orquestração de discursos, talentos e trajetos, uma construção “híbrida”, 

mesclando mídia e discursos, um exemplo do que Bazin na década de 

1950 já chamava de cinema “misturado” ou “impuro”. A originalidade 

completa não é possível nem desejável. E se a “originalidade” na 

literatura é desvalorizada, a “ofensa” de “trair” essa originalidade, 

através de, por exemplo, uma adaptação “infiel”, é muito menos grave 

(STAM, 2006, p. 23). 

 

Logo, adaptar é (re)criar, (re)interpretar, não é meramente uma imitação da obra 

de partida, mas sim a criação de um novo produto a partir dela. Assim sendo, Linda 

Hutcheon (2013) chega à conclusão de que a adaptação ocorre como o processo de 

evolução de uma geração para outra: 

 

A adaptação tal como a evolução, é um fenômeno transgeracional. 

Algumas histórias obviamente têm mais “estabilidade e penetração no 

meio cultural” [...]. As histórias são, de fato, recontadas de diferentes 

maneiras, através de novos materiais e em diversos espaços culturais; 

assim como os genes, elas se adaptam aos novos meios em virtude da 

mutação – por meio de suas “crias” ou adaptações. E as mais aptas 

fazem mais do que sobreviver; elas florescem (HUTCHEON, 2013, p. 

59, grifo da autora). 

 

Não obstante, Hutcheon confirma que mesmo após mais de cinquenta anos da 

publicação da série O que é o cinema?, de André Bazin, ainda há preconceito em relação 

às adaptações cinematográficas e relembra os momentos em que essa categoria de filmes 
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era classificada cognitivamente inferior à literatura, como o caso de Virginia Woolf, que 

considerava o cinema um “parasita” da arte literária  (HUTCHEON, 2013). Contudo, ao 

longo dos anos, apesar de alguns críticos e teóricos ainda considerarem a hierarquia das 

outras artes em relação ao cinema, outros preconceitos vieram à tona como, por exemplo, 

a questão da fidelidade. André Bazin, Julio Plaza, Linda Hutcheon e Robert Stam, entre 

outros teóricos, defendem a ideia de que o texto-alvo não deve ser julgado da mesma 

forma que o texto-fonte, justamente pelo fato de eles não serem o mesmo, isto é, a obra 

de chegada é uma adaptação da obra de partida, a recriação é autônoma e não meramente 

uma cópia.   

Em seu ensaio “Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à intertextualidade” 

(2006), Robert Stam lista os principais preconceitos em relação às adaptações: (1) 

antiguidade: a ideia de que as artes antigas seriam superiores ao cinema; (2) pensamento 

dicotômico: há perdas, mas também há ganhos; (3) iconofobia: aversão à imagem; (4) 

logofilia: a preferência pelo texto escrito; (5) anti-corporalidade: descontentamento com 

a incorporação do texto literário pelo fílmico, principalmente em relação aos personagens, 

que no cinema são interpretados por atores de carne e osso; (6) carga de parasitismo: 

adaptações que são consideradas inferiores ao texto literário, pois seriam uma “cópia”, 

não um filme “puro” (STAM, 2006).  

Compartilhando do mesmo ponto de vista, Linda Hutcheon enumera quatro 

clichês a respeito das adaptações a fim de demonstrar que o preconceito ainda existe. São 

eles: (1) “Somente o modo de contar [especialmente a ficção em prosa] tem a flexibilidade 

necessária para dar tanto proximidade como distância ao ponto de vista”: alguns leitores 

e espectadores consideram que contar uma história não é o mesmo que mostrar uma 

história e valorizam muito mais o ato de contar uma história (romance), pois este 

flexibilizaria mais pontos de vistas, ao passo que mostrar uma história (adaptação 

cinematográfica) limitaria para o ponto de vista do adaptador; (2) “A interioridade é o 

terreno do modo contar; a exterioridade é mais bem apreendida pelo modo mostrar e 

especialmente pelo modo interagir”: uma grande maioria do público acredita que a 

interioridade só poderia ser concebida pelo “modo de contar” (romance) e que a 

exterioridade se adequaria mais ao “modo de mostrar”, pois estaria diretamente ligada à 

percepção visual e auditiva; (3) “Os modos mostrar e interagir têm apenas um tempo: o 

presente; o modo contar pode sozinho estabelecer relações entre o passado, presente e 
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futuro”: muitos acreditam que apenas a literatura poderia relacionar o passado, o presente 

e o futuro, e que a adaptação se detém ao presente, pois sua presença seria estática e 

imediata; (4) “Somente o contar [na linguagem] pode fazer justiça a elementos como 

ambiguidade, ironia, símbolos, metáforas, silêncios e ausências; estes permanecem 

‘intraduzíveis’ para os modos mostrar ou interagir”: muitos leitores acreditam e defendem 

que jamais uma adaptação cinematográfica conseguiria transmitir elementos como ironia 

e metáfora, pois esses recursos são “exclusivos” da narrativa literária e que seria muito 

difícil para o “modo de mostrar” apresentar algo que não está presente (HUTCHEON, 

2013). 

Após apresentar todos esses clichês sofridos pelas adaptações, a teórica 

canadense desconstrói a visão preconceituosa que muitos leitores e espectadores têm em 

relação às adaptações e para tal objetivo fornece vários exemplos. Ela ainda mostra que, 

mesmo com todos esses preconceitos, o mercado das adaptações só cresceu ao longo dos 

últimos anos, tanto que a Academy of Motion Picture Arts and Sciences acrescentou a 

categoria de “Melhor roteiro adaptado” em uma das mais prestigiadas e importantes 

premiações do cinema mundial, o Academy Awards, mais conhecido como Oscar.  

De acordo com estatísticas de 1992, é incontestável negar que o mercado das 

adaptações é um dos mais fortes do cinema, pois 85% dos vencedores da categoria de 

“Melhor filme” do Oscar são adaptações. Evidentemente, o crescimento das adaptações 

também está ligado ao mercado financeiro, porém, Linda Hutcheon deixa claro que esse 

não é o principal motivo, pois as escolhas dos adaptadores são baseadas em diversos 

fatores, desde questões de gênero ou mídia até engajamentos políticos e sociais 

(HUTCHEON, 2013). O crescimento desse mercado é tão grande que, em 2018, das 

produções indicadas ao Oscar, dezenove eram adaptações de livros26. Sendo assim: 

 

É importante que se pense a adaptação, não apenas em relação a textos 

literários, mas também em relação a todos os elementos que a indústria 

cultural pode produzir: produção de romances a partir de filmes bem 

sucedidos [sic], e, na televisão, a produção de filmes comerciais a partir 

de seriados. [...] O cinema apresenta, assim, uma linguagem específica 

que deve ser analisada em relação as suas técnicas e sistemas de 

significação, avaliando-se questões como iluminação, trilha sonora, 

mise-en-scene, enquadramento, corte e montagem. Esses elementos não 

                                                 
26 Disponível em: <http://valerumlivro.com.br/oscar-2018-filmes-baseados-livros/>. Acesso em: 19 out. 

2018. 

http://valerumlivro.com.br/oscar-2018-filmes-baseados-livros/
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podem ser analisados isoladamente, mas sim dentro de um sistema de 

significação construído pelo filme (CORSEUIL, 2014, p. 303). 

 

Em conformidade com o que já foi exposto até então, Claus Clüver afirma que 

nos primeiros estudos sobre as adaptações de textos literários para outras mídias, essa 

transposição era vista como uma tradução e, portanto, se esperava que ela fosse o mais 

fiel possível ao texto-fonte (CLÜVER, 1997). Contudo, ele recomenda o seguinte: 

 

Hoje em dia, digo aos meus alunos que comecem sempre pelo texto-

alvo e tomem-no como criação independente: pode ser fascinante 

observar a partir daí o texto fonte, estudando as omissões e 

persistências, as transformações e expansões – mas também as 

interferências do texto fonte, nos casos em que a nova obra não logrou 

adaptar suficiente ou satisfatoriamente o material inicial à nova 

linguagem e ao novo meio. Nada disso nos impede de perceber em 

alguns casos a extraordinária proximidade entre o velho e o novo texto, 

por vezes tão grande que podemos ser tentados a novamente ler o 

segundo texto como tradução intersemiótica (CLÜVER, 1997, p. 45). 

 

Em vista disso, pode-se verificar que, em concordância com as recomendações 

dos teóricos apresentados ao longo deste capítulo, não se deve buscar somente 

semelhanças ou equivalências nas adaptações, pois as diferenças, os acréscimos e os 

cortes também fazem parte da obra de chegada. Portanto, toda adaptação é uma recriação.  

Levando em consideração o que foi apresentado até então, a próxima subseção 

do presente capítulo pretende discutir os elementos da linguagem cinematográfica a fim 

de embasar a análise do filme Muitos homens num só que será feita no terceiro capítulo. 

 

 

2.3 OS SINTAGMAS FÍLMICOS 

 

 Este subcapítulo tem como objetivo apresentar brevemente os elementos da 

narrativa cinematográfica a fim de endossar a análise que será apresentada no terceiro 

capítulo. Para isso, terá como base as concepções teóricas apresentadas por Christian 

Metz em A significação no cinema (2014). Conforme foi visto no subcapítulo “2.1 

Literatura e cinema: o princípio de um diálogo”, o autor estabelece oito sintagmas 

interdependentes que juntos constituem um filme, ou seja, diversas combinações 

codificadas que podem ser utilizadas em um longa-metragem. Metz (2014) declara que 
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apesar de poderem ser chamados de sequências, prefere chamar os oito sintagmas como 

“segmentos autônomos”: 

 

O segmento autônomo é a subdivisão de primeiro nível do filme; é uma 

parte do filme, e não uma parte de parte do filme. Se um segmento 

autônomo tem cinco planos sucessivos, cada um deles é uma parte de 

parte do filme, isto é, um segmento não-autônomo. Fica claro, no 

entanto que a “autonomia” dos próprios segmentos autônomos não quer 

dizer independência, já que cada um deles só adquire seu sentido 

definitivo em relação ao conjunto do filme, o qual constitui o sintagma 

máximo do cinema.  

Ao distinguir o “plano” e a “sequência”, a linguagem corriqueira 

destaca a existência no cinema de duas coisas diferentes (sem prejuízo 

de eventuais níveis intermediários): por um lado o segmento mínimo, 

que é o plano [...], por outro o segmento autônomo. O que não impede 

[...] que um segmento mínimo possa ser às vezes autônomo (METZ, 

2014, p. 145-146, grifos do autor).  

  

Apenas o primeiro dos oito tipos de sintagmas fílmicos é um plano autônomo, 

os demais serão formados por vários planos, por isso recebem “sintagma” no nome, pois 

são “[...] segmentos autônomos integrados por mais de um segmento mínimo” (METZ, 

2014, p. 146). O (1) plano autônomo é um plano único que exibe sozinho uma cena da 

narrativa fílmica, por isso esse tipo de plano admite outros subtipos: “[...] de um lado, o 

famoso plano sequência do cinema moderno [...]; de outro lado, diversos tipos de plano 

que devem sua autonomia ao seu estatuto de interpolações sintagmáticas e que 

poderíamos agrupar sob a denominação de inserções [...]” (METZ, 2014, p. 146-147, 

grifos do autor).  

Portanto, o plano autônomo é dividido em: (a) plano sequência, quando uma 

cena é tratada em um único plano e em (b) inserções que, por sua vez, subdividem-se em 

quatro tipos: a inserção não-diegética é quando a imagem possui um valor meramente 

comparativo; a inserção subjetiva é aquela em que a imagem é vista como ausente da 

cena, como um sonho, uma lembrança, por exemplo; a inserção diegética deslocada é 

quando uma imagem “real” é inserida intencionalmente em outro plano; por fim, a 

inserção explicativa que ocorre quando algum detalhe da cena é ampliado, também é 

conhecida como efeito lente de aumento. 

Apresentado o primeiro sintagma, chamado de plano autônomo, Metz (2014) 

utiliza o tempo como segundo critério para diferenciar os sintagmas. Assim, tem-se dois 

tipos de sintagmas “acronológicos”: (2) o sintagma paralelo e o (3) sintagma em feixe. O 

sintagma paralelo é muito conhecido pelos teóricos do cinema como “sequência de 
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montagem paralela”, mas Metz opta pelo nome de sintagma paralelo, definido como “[...] 

a montagem aproxima e mistura dois ou mais ‘motivos’ que voltam alternadamente, 

sendo que tal aproximação não implica em nenhuma relação precisa [...], mas tem 

diretamente um valor simbólico (cenas da vida dos ricos e cena da vida dos pobres [...])” 

(METZ, 2014, p. 147-148).  

Por sua vez, o sintagma em feixe ocorre quando há “[...] uma série de ceninhas 

curtas apresentando ocorrências que o filme dá como sendo amostras típicas de uma 

mesma ordem de realidades, deixando deliberadamente de situa-las no tempo umas em 

relação às outras [...]” (METZ, 2014, p. 148), ou seja, este tipo de sintagma pode ser 

entendido como um sistema de alusões. Nesse sentido, a ligação dessas pequenas cenas 

tem “[...] valor redundante e confirma ao espectador que ele deve relacionar com o resto 

da narração o conjunto da sequência [...]” (METZ, 2014, 149).  

O quarto sintagma se encaixa no critério de tempo cronológico e é denominado 

como (4) sintagma descritivo, pois as relações temporais estabelecidas por meio das “[...] 

imagens sucessivas são especificadas no plano da denotação (=temporalidade literal do 

enredo, e não apenas algum tempo simbólico ou ‘profundo’)” (METZ, 2014, p. 149). 

Nesse tipo de sintagma, as imagens representam uma ligação de coexistência espacial 

num sentido de construção de um todo da imagem; essa construção é feita de uma maneira 

para que a descrição do ambiente do filme seja progressiva.  

O (5) sintagma narrativo alternado é o quinto sintagma e é assim nomeado 

porque “[...] pode entrelaçar várias consecuções temporais distintas, ou ao contrário 

construir uma única consecução juntando a totalidade das imagens” (METZ, 2014, p. 150, 

grifo do autor). No entanto, também pode ser chamado de “montagem alternada”, 

“montagem paralela”, “sincronismo”, entre outros. O quinto sintagma ocorre, portanto, 

quando há uma alternância de imagens, mas as duas situações acontecem ao mesmo 

tempo. 

A cena (6) é denominada por Metz (2014) como o sexto sintagma, pois apresenta 

uma execução contínua muito parecida com a cena do teatro, visto que é caracterizada 

por “[...] um sintagma que oferece um conjunto tempo-espaço apreendido como não tendo 

falhas” (METZ, 2014, p. 151). Em outras palavras, a cena é uma continuidade de espaço 

e tempo, na qual o significado é constante, mas o significante é segmentado em diversos 

planos (STAM, 2013).  
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O sétimo e oitavo sintagmas são as sequências, isto é, a construção fílmica em 

si e também são divididas em duas categorias. A sequência episódica (7) é definida como 

aquela em que “[...] a descontinuidade pode ser organizada e tornar-se o próprio princípio 

de construção e inteligibilidade da sequência” (METZ, 2014, p. 153, grifo do autor), em 

outras palavras, é a compreensão do tempo cronológico. O último sintagma é a sequência 

habitual (8) é aquela em que “[...] a descontinuidade temporal pode permanecer 

inorganizada e de certo modo difusa; simplesmente ‘passa-se por cima’ dos momentos 

julgados desinteressantes para o enredo [...]” (METZ, 2014, p. 152-153); resumindo, é o 

tipo de sequência que trata a conclusão das ações, eliminando os excessos para construir 

uma montagem final.   

Por fim, tomando como base as teorias expostas ao longo desse capítulo, segue-

se para o capítulo final da presente dissertação, o qual pretende analisar as obras 

selecionadas para este trabalho.  
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3 JOÃO DO RIO: DAS PÁGINAS ÀS TELONAS  

 

“Aqui encontro políticos, empresários, 

capitalistas. Os ‘homens bons’ do país, os 

verdadeiros criminosos: não roubam carteiras, 

roubam fortunas, mas não vão para a cadeia.” 

Dr. Antônio – Muitos homens num só 
 

 Conforme observado no primeiro capítulo deste trabalho de dissertação, “João 

do Rio e Mini Kerti: vida e obra”, João do Rio é considerado um dos melhores cronistas 

da literatura brasileira por conta de seu estilo ímpar. Portanto, o objetivo inicial deste 

capítulo é analisar os trabalhos selecionados de João do Rio e, em seguida, traçar um 

estudo comparativo entre essas obras e a adaptação cinematográfica Muitos homens num 

só (2015), dirigida por Mini Kerti.  

Sendo assim, pensando na ordem cronológica em que as obras de João do Rio 

aparecem no filme de Mini Kerti, foi feita a seguinte divisão de subcapítulos: “3.1 

Memórias de um rato de hotel: o encontro de dois dândis” explica a relação entre Dr. 

Antônio e João do Rio e “3.1.1 As máscaras narrativas em Memórias de um rato de hotel” 

analisa, sob a ótica do pacto autobiográfico, o romance em questão; “3.2 A Eva de João 

do Rio” tem por objetivo apresentar e analisar a personagem Eva da peça de teatro 

homônima; “3.3 O grotesco de uma sociedade em ‘Dentro da noite’” mostra um lado mais 

sombrio da literatura de João do Rio e como isso se inseria na sociedade carioca do início 

do século XX; “3.4 A produção de Muitos homens num só” apresenta a produção técnica 

do filme e “3.4.1 Duplicidade na tela: João do Rio e Dr. Antônio” faz uma análise 

comparada do filme com as obras literárias escolhidas. 

 

 

3.1 MEMÓRIAS DE UM RATO DE HOTEL: O ENCONTRO DE DOIS DÂNDIS 

  

 De acordo com a biografia João do Rio: vida, paixão e obra (2010), escrita por 

João Carlos Rodrigues, em junho de 1911, João do Rio publicou uma crônica um pouco 

diferente daquelas que os leitores estavam acostumados a ler no jornal A Notícia. O texto 

estava no formato de uma carta de um leitor anônimo que confessava ter assassinado uma 

prostituta: 
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Depois de dizer que “o verdadeiro assassino mata por prazer (...) para 

realizar uma obra de arte (...) e um belo crime para ser um belo crime 

(...) tem como condição essencial ficar impune”, o possível criminoso 

ameaça atirar uma criancinha debaixo de um bonde e ainda posar para 

imprensa como seu frustrado salvador. Como esse novo crime não 

aconteceu, pois não foi registrado pela imprensa da época, tudo levava 

a crer que era mais um capricho de estilo de João do Rio, fã confesso 

do inglês Thomas De Quincey, autor de O assassinato como uma das 

belas artes e Memórias de um comedor de ópio (RODRIGUES, 2010, 

p. 143).  

 

Apreciador do gênero policial e influenciado pelos estetas e decadentistas, João 

do Rio demonstra interesse em retratar a beleza do mundo criminal do século XX ao 

declarar que um crime só é belo como uma obra de arte a partir do momento em que ele 

fica impune, conforme demonstra o excerto acima. Esse interesse se evidencia mais ainda 

quando João do Rio decide escrever a história de um ladrão: Arthur Antunes Maciel, 

conhecido como Dr. Antônio, preso em Juiz de Fora no ano de 1911. Dr. Antônio ganhou 

fama na época por ser um “rato de hotel” que aplicava golpes de maneira muito inteligente 

e sem o uso de violência contra os hóspedes ricos de luxuosos hotéis do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Naturalmente, esse fato despertou a curiosidade de João 

do Rio e o motivou a escrever o artigo “O representativo do roubo inteligente”, publicado 

no jornal A Notícia, em 20 de agosto de 1911, no qual ele exalta a personalidade do Dr. 

Antônio, comparando-o ao famoso ladrão dos folhetins franceses, Arsène Lupin:  

 

Como é possível que um país entre no concerto da civilização sem ter 

um grande gatuno representativo, mas gatuno mesmo, só gatuno, 

campeão de apanhar o alheio contra a vontade do possuidor? E nós não 

o tínhamos, a não ser talvez o Dr. Antônio, que, aliás, está para Arsène 

Lupin como a Avenida Central está para a linha dos boulevards ou para 

Oxford street. O Dr. Antônio possuía topete e calma. Era elegante, era 

bem-falante, era um sportsman da caça de carteiras verdadeiramente 

razoável. Aparecia nos melhores lugares, tranquilamente. 

Operava com um sangue-frio digno dos melhores aplausos. Mantinha 

vivaz a inteligência. 

[...] Que diferença entre um grande artista, um grande político e um 

grande gatuno? Mas, no ponto de vista da finura para realização de uma 

obra precisa, nenhuma. Ainda não vira o ladrão de estrada, terror das 

populações, como os há na Itália, na Córsega, e como dizem há no norte 

o Silvino. Mas o gatuno da cidade é uma flor de estufa. Não tem força, 

tem gênio; não tem revólver, tem habilidade; não incute pavor, inspira 

simpatia. A sua obra é sutil e irônica. Ele passa como um imposto 

ocasional à ladroeira organizada. No seu vivo olhar, vive o facho da 

anarquia; na sua mão esperta e delicada, vibra o arrepio das 
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reivindicações sociais; no seu sorriso há dinamite que não estoura (RIO, 

2015b, p. 177-178)27.  

 

 Esse encantamento de João do Rio pela história do Dr. Antônio vai um pouco 

além. Após a publicação do artigo sobre o famoso “rato de hotel”, ele escreve mais três 

crônicas relacionadas ao mundo policial: “O Assassino”, “O Assassino volta a escrever-

me” e “O assassino visita-me”28, todas publicadas no jornal A Notícia, em 1911. Então, 

na véspera do natal daquele ano, é publicado no jornal Gazeta de Notícias o primeiro 

capítulo do folhetim Memórias de um “rato de hotel”: o “Dr. Antonio” narra a sua 

vida29, o qual teve duração de cerca de dois meses. Apesar de o nome de João do Rio não 

aparecer nenhuma vez no folhetim, vários indícios do próprio texto levam a crer que a 

autoria é realmente do cronista carioca como, por exemplo, o fato de o ladrão confessar, 

logo nas primeiras páginas, que nunca foi um bom leitor e nunca havia pensado em 

escrever: “Nunca fui dado à literatura e à fantasia, sendo muito limitado o número de 

livros que tenho lido. Escrever memórias não seria coisa que me passasse pela imaginação 

em hipótese alguma” (RIO, 2015b, p. 13). No entanto, logo em seguida, Dr. Antônio 

recebe a visita de um jornalista na casa de detenção e, depois de muito elogiar o ladrão, o 

jornalista o convence a contar sua história para o jornal Gazeta: “Quero que conte a sua 

vida para meu jornal. [...] Você é um sujeito que eu sei bom e generoso. Ninguém vai 

condená-lo por ter sido o primeiro rato de hotel do Brasil” (RIO, 2015b, p. 14). 

Da mesma maneira, há na narrativa trechos do artigo escrito por João do Rio, “O 

representativo do roubo inteligente”: “Lembro-me que um dia mostraram-mo na rua do 

Ouvidor. – É aquele o Dr. Antônio! Olhei-o com respeito e carinho. Só o saber que 

enganava os outros, sem que a polícia pudesse prender, dava-lhe uma auréola de 

superioridade mental” (RIO, 2015b, p. 14-15). Além disso, também há várias citações de 

autores consagrados pela literatura, como Dante Alighieri, Alexandre Dumas, Johann 

Wolfgang Von Goethe, entre outros: “Bem se pode escrever na Detenção o verso de 

Dante: Lasciate ogni speranza ó voi che entrate!” (RIO, 2015b, p. 101); “Mas, no silêncio 

frio do cárcere, na escura galeria, tal qual como no Conde de Monte Cristo (de tal forma 

                                                 
27 O excerto acima foi retirado dos anexos da terceira edição do livro Memórias de um rato de hotel, 

publicado pela Dantes Editora em 2015.  
28 Essas crônicas estão disponíveis somente na Hemeroteca Digital Brasileira. No entanto, a qualidade da 

imagem do jornal digitalizado não permite uma leitura completa do texto (ver Anexos C, D e E). 
29 Através da Hemeroteca Digital Brasileira, foi possível recuperar alguns capítulos do folhetim Memórias 

de um “rato de hotel”: o “Dr. Antonio” narra a sua vida, os quais encontram-se no Anexo A desta 

dissertação. 
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a vida é um romance!), proibidos de falar, proibidos de conversar, nós falávamos, a 

princípio com sinais sonoros, batendo nos muros, depois, baixo, sem nos vermos” (RIO, 

2015b, p. 109); “O quanto as mulheres têm poder sobre mim! Por elas fui forçado a 

encontrar a alma danada do ‘Dr. Antônio’. Só por uma delas, eu, como o Fausto, não 

entraria no inferno, para a fúria de Mefistófeles” (RIO, 2015b, p. 162). Tais citações 

levam o leitor a se questionar, como alguém que diz não gostar de literatura mencionou 

esses clássicos literários ao longo de suas memórias? 

Logo, a história desse personagem do crime brasileiro encantou não só João do 

Rio, mas também o público leitor. A admiração imediata fez com que em apenas três 

semanas depois da publicação do último capítulo na Gazeta de Notícias, o folhetim fosse 

editado em volume (vide anexo B), em março de 1912 (RODRIGUES, 2010). Ainda 

assim, essas memórias ficaram perdidas ao longo dos anos, mas foram recuperadas pela 

Dantes Editora apenas no ano 2000, oitenta e oito anos depois de sua primeira edição. A 

edição atual conta com uma nota editorial de Cesar Burgos, na qual ele explica como o 

livro foi resgatado por Plínio Doyle, que ficou surpreso ao perceber uma anotação 

manuscrita de Francisco Prisco dizendo que João do Rio era o verdadeiro autor das 

Memórias de um rato de hotel. Faz parte desta edição, como um epílogo, o artigo “O 

representativo do roubo inteligente”, publicado por João do Rio no jornal A Notícia, em 

1911. Em 2015, ano de lançamento do filme inspirado na obra, Muitos homens num só, 

foi lançada a terceira edição do livro, pela mesma editora.  

 Nessa perspectiva, é bem verdade que o célebre Dr. Antônio existiu fora da 

narrativa de João do Rio e, como o próprio narrador de Memórias de um rato de hotel 

afirma, “O Dr. Antônio nasceu com a República” (RIO, 2015b, p. 30). Oriundo de uma 

boa família de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Arthur Antunes Maciel entrou para a 

vida do crime em sua cidade natal, porém, após ter sido expulso de casa por seu pai, nunca 

mais retornou para a cidade onde nasceu, assim como nunca mais viu sua família. Dessa 

maneira, o jovem chegou às ruas do Rio de Janeiro no final de novembro de 1889.  

 De fato, Arthur Maciel ficou famoso pela alcunha de Dr. Antônio (nome que, 

aliás, utilizou uma única vez, durante um golpe no hotel Carson’s), pois era conhecido 

como “[...] um dandy tranquilo, com um anel de médico no anular; o sorriso no lábio 

tranquilo [...]” (RIO, 2015b, p. 32). Contudo, esse não era o único pseudônimo utilizado 

pelo “rato de hotel”, ele também deu vida a Arthur Barcelos, Júlio Dória, Antenor 
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Guimarães, Júlio Guedes, entre muitos outros. Ele era “Vinte homens num só”, conforme 

o capítulo VI de Memórias de um rato de hotel e o título de Muitos homens num só 

sugerem. 

 O que diferenciava o Dr. Antônio dos demais gatunos da época era seu método. 

O ladrão nunca usou uma chave falsa, nunca violou uma porta e nunca usou qualquer 

disfarce. As memórias contam que Arthur aprendeu a roubar quando ainda estava no Rio 

Grande do Sul, com Júlio Charuteiro, um “rato de hotel” que fazia parte de uma quadrilha 

de Montevidéu: 

 

O meu processo era o ensinado pelo Júlio Charuteiro, com o 

aperfeiçoamento de uma inteligência aguçada e preparada. Entrava, via 

a porta aberta, retirava as joias, a carteira, e ia deitar noutro hotel, 

perfeitamente calmo. Às vezes ficava no mesmo. Quantas vezes o 

criado acordava-me com o café. 

– V. Exª não sabe? 

– Que há?  

– Houve hoje um roubo aqui. 

– Que me diz? 

– Entraram no 25. 

– Muita coisa? 

– O hóspede diz que foi muito. 

Fiz-me roubado duas ou três vezes, em vários sítios, preparando adrede 

o cenário. Os gerentes vinham loucos. Eu mostrava-lhe valises cortadas, 

o bolso sem o relógio (RIO, 2015b, p. 33-34). 

 

Dr. Antônio agia dessa forma, com muita tranquilidade e calma. Com o glamour 

da Belle Époque carioca, o dândi aplicava golpes inteligentíssimos apenas em hotéis de 

luxo, enquanto se envolvia com muitas mulheres e frequentava os melhores teatros e 

cafés, portanto, conforme suas memórias afirmam: “Só me sinto bem ao lado de gente de 

posição social” (RIO, 2015b, p. 37).  

Logo no início do primeiro capítulo, o narrador das memórias conta que Arthur 

Antunes Maciel não foi preso apenas uma única vez e, em uma de suas prisões, um 

jornalista foi até a casa de detenção para entrevistar o famoso Dr. Antônio, com a intenção 

de que o ladrão contasse a história de sua vida para jornal no qual ele trabalhava. Em 

seguida, conforme visto anteriormente, aparece na narrativa trechos do artigo de João do 

Rio, no qual ele exalta a personalidade do rato de hotel. Então, Arthur Antunes Maciel dá 

espaço para o Dr. Antônio e decide contar suas peripécias para o público leitor: 

 

O público, lendo a verdade a meu respeito, contada por mim mesmo, 

verá que esse grande bandido, tirando o ato considerado crime pela 
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sociedade, é um homem como qualquer outro, exatamente igual ou 

talvez melhor, e às vezes menos criminoso que outros sujeitos até 

depois de mortos respeitados.  

Não digo isso para fazer galeria. Digo a verdade, e meta cada um a mão 

na consciência e veja se no descalabro social um rato de hotel é tão 

digno de culpa. 

– Além do mais, acrescentou o homem do jornal na manhã seguinte, 

você foi o nosso primeiro rato de hotel. É preciso escrever suas 

memórias! 

– Pois escreva. 

– Por que não escreve você? 

– A mão treme. Sente-se, que eu dito. 

E assim, durante dias, fui ditando e escrevendo o que se vai ler (RIO, 

2015b, p. 16).  

 

 Apesar de desejar se redimir diante do público, Arthur não conseguiu fazer isso 

em tempo, pois faleceu na casa de detenção, em 1912, com quarenta e sete anos. Assim, 

o que ficou para a história e a literatura foram as memórias do famoso Dr. Antônio, 

escritas pelas mãos de João do Rio e finalizadas com a notável frase do “rato de hotel”: 

“Que homem interessante eu fui! Que interessante eu sou!” (RIO, 2015b, p. 174).  

 

 

3.1.1 As máscaras narrativas em Memórias de um rato de hotel 

 

 As Memórias de um rato de hotel passam uma falsa ideia de autobiografia, haja 

vista que o autor (João do Rio) constrói um discurso sobre uma personalidade, um ladrão 

de hotel do século passado (Dr. Antônio), sob a ótica de um narrador que é o dono dessa 

personalidade (Arthur Antunes Maciel). Isto é, há em Memórias de um rato de hotel uma 

emulação do gênero autobiografia, pois apesar de o romance passar a ideia de que o autor 

das memórias é o próprio Dr. Antônio, quem escreve essas memórias e faz esse jogo com 

o leitor é João do Rio.  

 Em seu livro O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet (2014), Philippe 

Lejeune faz uma abordagem contemporânea da autobiografia, não apenas como um 

gênero literário, mas também como um fato cultural. Por conseguinte, a definição de 

autobiografia seria: “Narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua 

própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular de sua 

personalidade” (LEJEUNE, 2014, p 16, grifos meus). Há de se dizer, também, que a 

autobiografia dialoga com outros gêneros da literatura íntima, como as memórias. Sendo 
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assim, em Memórias de um rato de hotel o leitor não vai encontrar um relato da vida de 

Arthur Antunes Maciel (uma pessoa real, com um registro de identidade, que realmente 

existiu), mas sim o registro de sua personalidade de gatuno, assumida pela identidade de 

Dr. Antônio, conforme evidencia a escrita de João do Rio.  

 No entanto, de acordo com a definição proposta por Lejeune, se a autobiografia 

é uma narrativa na qual uma pessoa faz uma retrospectiva de sua própria vida, como 

poderia ser João do Rio o autor de Memórias de um rato de hotel? De fato, João do Rio 

pode até não ter assinado a obra com o intuído de deixá-la mais verossímil, conforme 

mencionado na seção anterior, entretanto, o próprio texto pode comprovar sua autoria. 

Dado que no discurso escrito é a assinatura que indica o enunciador, Lejeune destaca que 

os problemas da autobiografia estão relacionados com o nome próprio: 

 

Nos textos impressos, a enunciação fica inteiramente a cargo de uma 

pessoa que costuma colocar seu nome na capa do livro e na folha de 

rosto, acima ou abaixo do título. É nesse nome que se resume toda a 

existência do que chamamos de autor: única marca no texto de uma 

realidade extratextual indubitável, remetendo a uma pessoa real, que 

solicita, dessa forma, que lhe seja, última instância, atribuída a 

responsabilidade da enunciação de todo texto escrito. [...] 

Um autor não é uma pessoa. É uma pessoa que escreve e publica. 

Inscrito, a um só tempo, no texto e no extratexto, ele é a linha de contato 

entre eles. O autor se define como sendo simultaneamente uma pessoa 

real socialmente responsável e o produtor de um discurso (LEJEUNE, 

2014, p. 26-27, grifos do autor).  

  
Desta forma, pode-se perceber que nas Memórias de um rato de hotel acontece 

um grande jogo do autor com o leitor, o uso de máscaras narrativas que camuflam, mas 

não excluem, a relação de identidade entre o autor, o narrador e o personagem, proposta 

por Lejeune. Ou seja, João do Rio é o autor das memórias, foi ele quem as escreveu, no 

entanto, ele constrói o texto a partir de um mascaramento narrativo na medida em que 

constitui Arthur Antunes Maciel como o narrador de suas próprias memórias e traz como 

personagem principal o Dr. Antônio, parte de sua personalidade. Tem-se aqui a relação 

de João do Rio (autor) versus Arthur Antunes Maciel (narrador) versus Dr. Antônio 

(personagem).  

No entanto, o nome “Dr. Antônio” aparece na capa e na folha de rosto do livro 

e, inclusive, na folha de rosto da primeira edição do livro e no folhetim, o título do livro 

era: Memórias de um “rato de hotel”: o dr. Antônio narra a sua vida (vide Anexo A). O 

fato de João do Rio não ter assinado essa obra se deve, talvez, ao interesse de ele querer 
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caracterizá-la como uma autobiografia e não como um romance autobiográfico, haja vista 

que o texto deixa claro que quem escreveu as memórias não foi Arthur Antunes Maciel, 

muito menos o Dr. Antônio, pois fica evidente que há modulações discursivas que 

caracterizam essa obra como de João do Rio. Basta lembrar o momento das Memórias de 

um rato de hotel em que um jornalista, o qual o leitor não tem acesso ao nome, mas supõe-

se que seja João do Rio, visita o Dr. Antônio na casa de detenção e pede para que ele 

conte a história de sua vida para seu jornal: “– Meu caro, não me engano e peço que não 

me desiluda. Considero você um homem inteligente, fora do comum. Se resolver negar o 

que está provado em vinte anos de jornais, como um simples batedor de carteira, ficarei 

muito triste” (RIO, 2015b, p. 14, grifos meus). Logo em seguida, Arthur “relembra” e cita 

um trecho do artigo que João do Rio escreveu a seu respeito, no qual ele exalta sua 

inteligência e o compara com Arsène Lupin, conforme foi visto na subseção anterior.  

Se a definição de autobiografia é uma narrativa em que uma pessoa real faz um 

retrospecto de sua própria vida, o que seria um romance autobiográfico? A fim de trazer 

uma definição para o termo “romance autobiográfico”, Lejeune diz o seguinte: 

 

Chamo assim todos os textos de ficção em que o leitor pode ter razões 

de suspeitar, a partir das semelhanças que acredita ver, que haja 

identidade entre autor e personagem, mas que o autor escolheu negar 

essa identidade ou, pelo menos, não afirmá-la. Assim definido, o 

romance autobiográfico engloba tanto narrativas em primeira pessoa 

(identidade do narrador e do personagem) quanto narrativas 

“impessoais” (personagens designados em terceira pessoa); ele se 

define por ser conteúdo (LEJEUNE, 2014, p. 29, grifo do autor). 

 

O romance autobiográfico se aproxima muito da autobiografia, porém, na 

autobiografia não há esse jogo por detrás das identidades, jogo que acontece com 

frequência em Memórias de um rato de hotel, tanto no nível diegético (o problema da 

dupla personalidade: Arthur versus Dr. Antônio) quanto no nível extradiegético (a 

questão da autoria do texto: Arthur/Dr. Antônio versus João do Rio). Mas para que isso 

ocorra, de acordo com Lejeune (2014), é preciso que o pacto autobiográfico seja firmado, 

ou seja, deve haver uma afirmação da identidade do nome do autor no texto. Existem 

várias formas de firmar esse pacto, contudo, essas formas têm a finalidade de honrar sua 

assinatura. Caso a identidade não seja confirmada, como é o caso do romance 

autobiográfico, o leitor deverá estabelecer semelhanças, independentemente do que diz o 

autor.  
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Sendo assim, levando em consideração as propostas de Lejeune, o pacto presente 

em Memórias de um rato de hotel é romanesco-autobiográfico: romanesco porque o 

personagem tem nome diferente do autor, tem-se a relação Dr. Antônio versus João do 

Rio; autobiográfico porque o personagem tem o mesmo nome do autor, e aqui não há uma 

contradição com a afirmação anterior, pois o nome do autor que aparece na capa do livro 

é o mesmo nome do personagem, Dr. Antônio, já que o verdadeiro autor (João do Rio) 

omitiu sua identidade da obra para que essa emulação do gênero autobiografia fosse 

construída.  

Tais questões de identidade presentes ao longo do livro Memórias de um rato de 

hotel refletem a fragmentação do sujeito, principalmente de Arthur Antunes Maciel, que 

assume várias identidades para atingir seus objetivos. Em seu ensaio “Quem precisa da 

identidade?”, Stuart Hall ressalta o seguinte sobre o termo “identidade”: 

 

[...] as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, 

embora “sabendo” (aqui, a linguagem da filosofia da consciência acaba 

por nos trair), sempre, que elas são representações, que a representação 

é sempre construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, 

a partir do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser 

ajustadas – idênticas – aos processos de sujeito que são nelas investidos 

(HALL, 2004, p. 112). 

 

Desta forma, no decorrer da narrativa de Memórias de um rato de hotel, Arthur 

reconhece que como sujeito assume outras identidades, as quais ele chama de “Dr. 

Antônio”, mesmo só tendo usado esse nome em um único golpe: “Eu, Arthur Maciel, não 

tenho desejo algum mau [sic] e sou muito fraco. O ‘Dr. Antônio’ é que é o Satanás. Ora, 

esse malandro faz meu corpo agir sempre como em hipnose, pela força de sua vontade. É 

ele quem faz tudo” (RIO, 2015b, p. 90). Dessa forma, Arthur deixa claro que assumia a 

identidade do Dr. Antônio sempre quando precisava “trabalhar”: “Eu consegui ir para um 

hotel barato. Mas o ‘Dr. Antônio’ que tenho dentro de mim, andava de chapéu alto, luvas 

e só de carro. Teria ‘trabalhado’ [...]? Com certeza. Mas coisas sem importância. Porque 

o ‘Dr. Antônio’ não está bem quando um dia deixa de exercitar-se” (RIO, 2015b, p. 154). 

Em vista disso, a identidade do Dr. Antônio pode ser entendida “[...] ao longo de 

toda sua história, como pontos de identificação e apego apenas por causa de sua 

capacidade para excluir, para deixar de fora, para transformar o diferente em “exterior”, 

em objeto” (HALL, 2004, p. 110, grifo do autor). Isto é, a identidade do Dr. Antônio era 
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um ponto de identificação para época, ele não era o único, mas era um famoso “rato de 

hotel” que se tornou referência para seu tempo.  

Para Lejeune (2014) a identidade é definida a partir de três termos: (1) autor, (2) 

narrador e (3) personagem, sendo que “Narrador e personagem são as figuras às quais 

remetem, no texto, o sujeito da enunciação e o sujeito do enunciado. O autor, representado 

na margem do texto por seu nome, é então o referente ao qual remete, por força do pacto 

autobiográfico, o sujeito da enunciação” (LEJEUNE, 2014, p. 42). Afirma-se aqui, 

novamente, o que foi dito no início desta subseção, a relação de identidade entre João do 

Rio (autor), Arthur Maciel (narrador) e Dr. Antônio (personagem) forma o pacto firmado 

entre Arthur Maciel e João do Rio: respectivamente, contar e escrever a história do Dr. 

Antônio; e o pacto de João do Rio com o leitor, que é firmado por meio de um jogo entre 

autor e personagem.  

Por fim, pode-se dizer que Memórias de um rato de hotel foi escrito em 

colaboração, pois “[...] o esforço da memória e o esforço da escrita são obras de pessoas 

diferentes, dentro de um processo de diálogo que poderá deixar vestígios orais e escritos” 

(LEJEUNE, 2014, p. 138). Desta maneira, Lejeune divide teoricamente o trabalho de 

escrita em colaboração:  

 

– O modelo tem por função dizer o que sabe e responder às perguntas, 

ficando, portanto, nessa etapa, isento de responsabilidade. Só pelo fato 

de ser o outro que escuta, anota, pergunta, e deve assumir mais tarde a 

responsabilidade de composição do texto, o modelo se vê reduzido ao 

estado de fonte. Pode-se deixar levar pela memória, uma vez que está 

liberado das restrições ligadas à comunicação escrita. 

– O redator se vê, ao contrário, incumbido de todas as funções de 

estruturação, de regência, de comunicação como exterior. [...] 

Condensar, resumir, eliminar os resíduos, escolher os eixos da 

pertinência, estabelecer uma ordem, uma progressão. Mas também 

escolher um modo de enunciação, um tom, um certo tipo de relação 

com o leitor, elaborar a instância que diz – ou parece escrever – “eu” 

(LEJEUNE, 2014, p. 138-139, grifo do autor). 

 

Tem-se aqui, então, o modelo, Arthur Maciel, que fica incumbido de recorrer às 

suas memórias para contar a história do Dr. Antônio, mas que não assume nenhuma 

responsabilidade em relação à escrita. E João do Rio, o redator que fica responsável por 

estruturar e modular a narrativa e que também teve a iniciativa de dar origem a essa 

história que talvez não existisse se não fosse a sua intervenção, por isso ele “[...] se 

apresenta como mediador entre dois mundos, quase como um explorador. Sua presença 



65 

 

deve ser flagrante e seu estatuto é o de verdadeiro autor [...]” (LEJEUNE, 2014, p. 150, 

grifos meus). 

Por conseguinte, a obra de João do Rio não se detém somente às narrativas, o 

famoso cronista carioca também se destacou como crítico e tradutor de peças teatrais, 

como Salomé (1908), de Oscar Wilde, por exemplo. Evidentemente, a paixão de João do 

Rio pelo mundo do teatro também lhe rendeu trabalhos notáveis como Clotilde [Última 

noite] (1907), As quatro fases do casamento (1907), A bela madame Vargas (1912), Que 

pena ser só ladrão (1915) e Eva: a propósito de uma menina original (1915), peça que 

será analisa na próxima seção.  

 

 

3.2 A EVA DE JOÃO DO RIO 

 

 Nos primeiros anos do século XX o Rio de Janeiro contava com onze teatros, 

desde os menores, como o café-concerto e o teatro de variedades, até os maiores, como o 

Teatro Lírico e o São Pedro de Alcântara que, após ser demolido, foi chamado de Teatro 

João Caetano (PRADO, 2008). Nesse contexto, João do Rio, famoso por romper os 

limites entre a literatura e o jornalismo, também era reconhecido por suas opiniões sobre 

o mundo cultural da época. Em entrevista concedida ao jornalista Lindolfo Collor em 

1912, o cronista carioca ressalta sua preocupação em relação ao teatro nacional: 

 

[...] E o teatro nacional neste país politicoide, sempre à beira de um 

abismo, é a mais remota preocupação do brasileiro. [...] Assim, V. 

começa por pedir-me ideais gerais sobre a lenta evolução do nosso 

teatro. Eu respondo: 

─ Não houve evolução porque não temos teatro. Tivemos e temos de 

vez em quando tentativas teatrais. [...] O teatro é o expoente da 

civilização de um povo. Não pode surgir enquanto esse povo não for 

realmente civilizado. [...] Acho que a Escola Dramática pode dar 

excelentes resultados, se tiver professores que não mudem todos os 

dias, se tiver continuidade. E, com a escola e o governo resolvido a não 

se deixar explorar pelos ganhadores de ocasião, mas a dar mão forte a 

homens capazes, podendo ter vários anos um teatro seguindo, 

conseguiremos: 

1º. O interesse do povo pelas tentativas nacionais; 

2º. A educação dos escritores – porque só vendo as peças representadas 

é possível ir corrigindo erros e intenções; 

3º. A formação do ator-artista pela segurança que dá a certeza do 

recurso pecuniário e pelo ambiente de arte em que não deixará viver. 
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Mas o teatro agora desaparece integralmente e precisaríamos de outras 

qualidades para que os governos fizessem essa obra contínua e honesta 

(RIO, 2015a, p. 224-225). 

 

 Antes da chegada do cinema, o teatro era um dos principais meios de diversão 

para a população e, no início do século XX, o teatro brasileiro era cada vez menos 

valorizado em virtude do privilégio de encenação dos textos clássicos pelas companhias 

estrangeiras que se apresentavam no Brasil e do povo que, por sua vez, exaltava o trabalho 

desses atores e pouco prestigiava o teatro nacional (PRADO, 2008). Conforme visto na 

citação acima, João do Rio defendia o drama brasileiro e era muito bem relacionado com 

o mundo teatral, pois além de cobrir as peças como jornalista, também tinha acesso aos 

camarins, conhecia muitos atores, atrizes e coristas (BETING, 2015a).  

Porém, de certa forma, o cinema ajudou o teatro nacional a se reerguer, pois, a 

partir da invenção do cinematógrafo, as comédias de autores brasileiros eram 

representadas intercaladas com o cinema, assim “[...]os artistas nacionais voltaram a ganhar 

um pouco de espaço, apesar de realizarem uma arte que não os agradava. As peças eram 

reduzidas de dez a no máximo quarenta minutos, nos quais os atores nacionais poderiam 

sustentar-se financeiramente através da atuação” (GARCIA, 2013, p. 15). Além disso, a 

Primeira Guerra Mundial também contribui para uma produção mais autônoma do teatro 

brasileiro, pois a partir de sua eclosão as companhias europeias foram impedidas de atravessar 

o Atlântico e, com a ausência de estrangeiros, os autores e atores brasileiros se motivaram a 

elaborar mais produções (MEDEIROS, 2012).  

Nesse contexto, o movimento decadentista alcança o teatro brasileiro e, 

naturalmente, o nome de João do Rio, que já se mostrara um admirável crítico teatral, 

também ganha destaque nesse segmento. Apesar de não obter o sucesso em sua primeira 

peça, Chic-Chic (1906), anunciada como um musical em três atos, gênero popularmente 

reconhecido como “revista-folia” na época, João do Rio não desanimou e, no ano de 1907, 

lançou Clotilde, posteriormente renomeada Última noite, que contou com a presença do 

presidente da República Afonso Pena na estreia e foi considerada um sucesso radiante 

por Olavo Bilac (BETING, 2015a). Nesse sentido, Sábato Magaldi destaca o 

decadentismo presente na obra do dramaturgo carioca: 

 

João do Rio (pseudônimo de Paulo Barreto, 1881-1921) viveu, por 

vários indícios, na atmosfera crepuscular, mas aquilo que o distingue é 

a sátira aos ambientes decadentistas, a afirmação de uma autenticidade 

profunda, nascida em meio ao brilho fútil e ao jogo de palavras. O uso 
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contumaz do paradoxo, arma desferida contra erros sociais, aproxima-

o inevitavelmente de Oscar Wilde. O dramaturgo, aliás arguto cronista, 

não perde oportunidade de emitir um pensamento ou frase de efeito. Na 

ligeireza dos salões e comentários superficiais acaba por introduzir 

sempre, porém, um sentimento genuíno, uma verdade inquestionável 

(MAGALDI, 2004, p. 181). 

 

 Com efeito, João do Rio reafirma seu dandismo e sua atmosfera decadentista ao 

longo de sua obra por meio do Esteticismo, o autor afirma isso em uma carta dirigida ao 

escritor Orris Soares, na qual ele diz ser “[...] impossível fazer uma obra de arte com outro 

sentimento que não seja o da beleza ou o da vida. Em todas as manifestações da arte. A 

obra é que, depois da realidade [...], passa a ser um símbolo” (MAGALDI, 2004, p. 181). 

Dessa forma, é possível notar que a atração pelo belo está presente não só nas crônicas de 

João do Rio, mas também em sua literatura dramática, “[...] cujo teor intimista transparece 

das sensibilidades retratadas. A sugestão completa o esboço, que foi traçado em cena. As 

peças inscrevem-se, assim, no território poético” (MAGALDI, 2004, p. 182). 

 O reconhecimento de João do Rio no teatro não se estende somente às críticas 

ou Clotilde, a sua consagração veio com a peça A bela madame Vargas, inspirada em um 

crime ocorrido na Tijuca no ano de 1906 e estreada no Teatro Municipal em 22 de outubro 

de 1912 (BETING, 2015a). De acordo com a jornalista Graziella Beting, A bela madame 

Vargas foi a peça original brasileira com mais representações no Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro na época e, depois desse sucesso de temporadas no Brasil em 1912 e 1913, 

“[...] a peça foi para Portugal, em março de 1914, com direito a estreia com a presença do 

presidente da República e seus principais ministros. Foi editada em livro, em Paris, e 

representada na Espanha, na Itália e Nos Estados Unidos [...]” (BETING, 2015a, p. 9). 

Com A bela madame Vargas, João do Rio concretizou seu sucesso nas comédias de 

costumes, gênero que era muito apreciado na época: 

 

Conhecida pela expressão da crítica social através da utilização da troça 

e da ironia, esse gênero teve ampla aceitação no Brasil. Um dos maiores 

desvios sociais apontados na época foi a falta de nacionalismo. [...] 

Através da exposição das falhas ao ridículo é que se poderia gerar a 

punição desejada. Vemos em muitas peças do período uma exaltação 

da simplicidade em oposição à modernidade, do campo em relação à 

cidade, onde supunham estarem os pilares da cultura nacional. 

[...] A comédia de costumes nesta época não era um gênero novo no 

teatro brasileiro: desde Martins Pena em meados do século XIX já 

existia e fazia sucesso. A conquista do público brasileiro e o retorno 

para a dramaturgia nacional, em parte se deve ao fato de a comédia de 
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costumes ser feita para agradar, sendo este um dos objetivos da comédia 

em geral (GARCIA, 2013, p. 16-17). 

 

 Conforme exposto no primeiro capítulo desta dissertação, João do Rio viveu o 

período da Belle Époque, momento em que o Brasil passava por mudanças que buscavam 

sua “modernização” e, como exímio cronista, o carioca buscava representar essas 

mudanças da sociedade em seus escritos. Nesse sentido, A bela madame Vargas é uma 

comédia de costumes que retrata a elite social do Rio de Janeiro do início do século XX. 

Contudo, após o sucesso consagrado, outra comédia de costumes esgotou os ingressos em 

um ritmo muito rápido: Eva: a propósito de uma menina original estreou no dia 14 de 

julho de 1915, no Teatro Cassino Antártica, em São Paulo, com uma plateia repleta de 

membros do governo, autoridades importantes, homens de letras, artistas, jornalistas e da 

mais alta elite de São Paulo (BETING, 2015a). O público se reuniu para ver a mais nova 

peça de João do Rio, encenada pela companhia portuguesa Adelina Abranches, com Aura 

Abranches como Eva. Após o primeiro e segundo ato, João do Rio foi chamado ao palco 

e aclamado pelo público e, ao término da peça, foi novamente ovacionado pelo público, 

amigos e admiradores que estavam presentes (BETING, 2015a).  

 O sucesso de A bela madame Vargas no Rio de Janeiro se repetia com Eva: a 

propósito de uma menina original nos palcos de São Paulo. A ação de Eva ocorre em 

vinte e quatro horas, da manhã de uma quinta-feira à manhã seguinte de sexta-feira, na 

fazenda de café de Antero Souza Prates, localizada no interior de São Paulo. A peça é 

conjugada em três atos que representam em primeiro plano o universo da mais fina elite 

paulista, uma sociedade composta por personagens frívolos que têm como base a cultura 

e os costumes europeus, conforme pode ser observado na rubrica inicial que descreve o 

cenário:  

 

A fazenda de café de Antero Souza Prates, conde do Vaticano.  

Souza Prates, de uma das mais ilustres famílias de São Paulo, é o 

fazendeiro último modelo. Membro do Automóvel Club de São Paulo, 

membro do Aero de paris, riquíssimo, levemente esnobe, faz da vida 

uma contínua diversão. Parte do ano passa-a na Europa, quando não 

passa o ano inteiro. De tempo em tempo visita a sua fazenda, que fica 

em Ribeirão Preto, a quarenta minutos da estação. Essas visitas são 

sempre feitas na companhia de vários amigos, pessoas que levam a vida 

sem a preocupação da falta de renda, uma das mais graves 

preocupações da humanidade. De modo que, insensivelmente 

desarraigados, esses elegantes fazem desaparecer a tradição dos 

costumes paulistas num reflexo dandy do conforto dos castelos de 

Inglaterra ou de França.  



69 

 

A fazenda de Souza Prates tem eletricidade, salas de hidroterapia, 

criados estilizados à londrina. Os Souza Prates hospedam de modo 

encantador os seus amigos com a preocupação da alegria, da agitação 

e do chic, que é uma palavra nova, apesar de ser uma qualidade muito 

antiga (RIO, 2015a, p. 68-69, grifos do autor).  

 

 Essa ociosidade decadentista é representada pelos personagens da peça, dentre 

eles, destacam-se: Godofredo de Alencar, dândi, jornalista muito bem relacionado, “[...] 

cético, alegre, com um ar de permanente espectador complacente” (RIO, 2015a, p. 75); 

Ana de Azambuja, mãe de Eva, viúva do general Azambuja, viajava muito com a filha, 

não gostava de ser chamada de dona Ana e nem de Generala, era “Boa, com preconceitos 

antigos. Insignificante, elegante, pintada, comportada” (RIO, 2015a, p. 74); Eva, jovem 

de 22 anos descrita como “[...] menina Barulho” (RIO, 2015a, p. 81) por flertar com 

muitos homens ao mesmo tempo, pois tinha medo do casamento; Adalgisa Souza Prates, 

senhora elegante casada com Souza Prates, “[...] gentleman do café, muito chic” (RIO, 

2015a, p. 94); Marta Guedes, Guiomar Torres, Ester Pereira, jovens elegantes, amigas de 

Eva; Jorge Fontoura, 32 anos, engenheiro, “[...] homem forte, simpático, de gestos francos 

e decididos” (RIO, 2015a, 83), apaixonado por Eva. 

 O enredo da peça gira em torno de Eva, jovem que é considerada original por se 

divertir com vários homens, sem fixar compromisso com nenhum deles: “Eva é a sedução, 

misto de criança e de diplomata. Apesar de dominar aonde chegue, ninguém fala mal 

dela” (RIO, 2015a, p. 115). Dona de uma liberdade que não era comum às mulheres na 

época patriarcal, Eva é descrita por Adalgisa com muita estima: “Ela acaba com as outras. 

Terá de amar. E exige, quer o impossível... É preciso adivinhá-la... Apenas temo que 

poucos homens sejam capazes hoje de perder tempo adivinhando uma mulher...” (RIO, 

2015a, 86). Eis que, dentre os vários flertes de Eva, surge Jorge, apaixonado pela moça e 

disposto a casar-se com ela, mas não é correspondido. Mesmo diante do desprezo e das 

brincadeiras de Eva em relação aos seus sentimentos, Jorge se declara mais uma vez para 

a amada e ouve a seguinte resposta:  

 

EVA 

Vou falar-lhe a sério. Um segundo apenas para não envelhecer 

muito. Jorge, sou maior, tenho algum juízo, posto que não pareça, 

e há uma coisa que me causa medo – o casamento. Há dois mil 

anos um literato chinês – Paul-Hoei-Pau... 

JORGE 

Que tipo era esse? 

EVA 
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Uma espécie de Godofredo na China. Há dois mil anos o chim 

literato escreveu: “Se a mulher casa por vontade do coração, é 

por toda a vida; se casa contra a vontade, é também por toda a 

vida”. 

JORGE 

Onde leu isto? 

EVA 

Num jornal de Paris. 

JORGE 

Mas daí? 

EVA 

Daí, Jorge, uma declaração que me pareceria inútil se você 

tivesse o espírito das nuanças. Eu sou de fato sincera, a vida sem 

sinceridade ou com indiferença assusta-me. É preciso casar? 

Seja. Mas com um homem que nos ame de verdade, com um 

amor que seja para toda a vida, com alguém que nos conquiste, 

que nos mostre a profundez do sentimento, sem palavras, sem 

retórica, com o fato. Porque o meu amor será por toda vida, 

também. 

JORGE 

E para ter esse amor? 

EVA 

É preciso tudo! (RIO, 2015a, p. 108-109). 

 

 Com essa declaração, de certa forma, Eva surpreende Jorge, pois todos a 

descreviam como uma mulher que não gostava do casamento, quando na verdade ela tinha 

receio de tornar o casamento uma relação meramente social, muito comum na época. 

Essas atitudes distinguem a jovem da grande maioria das mulheres de seu tempo, pois 

enquanto elas eram educadas para as atividades do lar e estavam preocupadas em arranjar 

um casamento, ela estava jogando tênis ou caçando com os homens. No entanto, Eva 

confessa que evitava Jorge por medo e põe à prova o sentimento que ele diz sentir por 

ela: 

 

EVA 

Pelo pavor de dar o meu coração para vê-lo desprezado ou o dar 

a quem não o tenha compreendido. Oh! Não fale. Evitei-o. 

Evitei-o. É verdade. Não se aflija. O senhor é digno. Falo 

sinceramente, evitei-o por medo. Eu sou talvez criança. Mas o 

meu sonho de amor é uma grande união, como se contam nas 

lendas, o abraço para a eternidade sem dúvidas, sem suspeitas. 

Coração no coração. Esse amor só se faz de sacrifício, de grandes 

provas. O Sr. Jorge surge como uma fogueira. Mas será toda a 

vida? Não será? Tenho medo. Mais medo do Jorge que dos outros 

(RIO, 2015a, p. 149, grifo meu).  

 

Durante a madrugada, o colar de pérolas de Adalgisa foi roubado e a polícia 

chega até a fazenda para investigar o caso. Em busca de uma prova do sentimento de 
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Jorge, Eva confessa ao engenheiro ter sido a autora do furto e pede para que ele fique com 

a joia enquanto a polícia a revista; porém, quando Jorge está prestes a assumir a culpa 

pelo roubo na frente de todos, a polícia encontra o colar na casa do jardineiro e Eva conta 

ao seu pretendente toda a armação para descobrir se o amor de Jorge era verdadeiro. 

Sendo assim, Sábato Magaldi (2004), em Panorama do teatro brasileiro, destaca o 

sucesso e o talento de João do Rio com Eva, peça que: 

 

[...] tira partido do contraste entre a futilidade do meio e o jogo perigoso 

de Eva. O clima inconsequente justificou a ousadia da protagonista, 

aliás brincalhona e esvoaçante, na aparência. A trama, urdida com 

determinação pela jovem, aparenta-se à seriedade fundamental das 

histórias de Marivaux, encobertas pelo brilho enganador das palavras. 

Embora o primeiro ato seja o mais feliz, não se quebra a inevitabilidade 

do desenvolvimento. Eva é mais uma peça à espera de uma inteligente 

remontagem (MAGALDI, 2004. p. 185). 

 

 Com efeito, além de uma protagonista com personalidade forte para sua época, 

também merece destaque em Eva o julgamento crítico feito àquela elite por meio do 

personagem Godofredo que, mesmo estando inserido naquele contexto, emite opiniões 

que são contra os costumes por eles vividos. Nesse sentido, apesar de Eva ser uma peça 

com muitos momentos de futilidades, o personagem Godofredo reflete sobre problemas 

sociais da época, como a falta de nacionalismo e a questão dos trabalhadores italianos que 

vieram ao Brasil para suprir a mão de obra escrava, conforme pode ser observado no 

trecho abaixo: 

 

Mas surgem dois trabalhadores, que falam com carregado acento 

italiano, e vagarosamente, com atenção, já estão a descer da varanda. 

GODOFREDO (vendo-os)  

Que há? 

1º TRABALHADOR   

O patrão? 

2º TRABALHADOR   

O conde de Prates... 

GODOFREDO (seco)   

        Não está! 

1º TRABALHADOR  

É que disseram que já chegara... Não são os seus aposentos 

aqueles? 

GODOFREDO   

São. Mas que têm vocês com isso? 

2º TRABALHADOR  

Não. Queremos falar só... 

JORGE   

Falem ao capataz... É melhor, ou voltem. 
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1º TRABALHADOR  

Voltaremos... Perdão... 

Saem rápidos. 

JORGE   

Que caras! 

GODOFREDO  

São os substitutos dos pretos, meu caro. Anarquistas, 

protegidos pelos patronatos e os cônsules! Os fazendeiros 

paulistas bailam sobre um vulcão. Um desses tipos parece-me 

o jardineiro. Ainda outro dia encarregou-se do fogo de vistas. 

Que problema terrível! (RIO, 2015a, p. 90-91, grifos do autor).  

 

 Ainda que esteja deslocado no meio de diversas banalidades da peça, esse trecho 

representa a preocupação de João do Rio em demonstrar as duas faces (os fazendeiros 

versus os italianos) dos problemas sociais vividos durante da Belle Époque brasileira, pois 

apesar de a aparência do país estar melhorando, a sociedade ainda enfrentava diversas 

dificuldades, especialmente os recém-alforriados e os novos imigrantes italianos. 

Todavia, tais questões não são o eixo central de Eva, visto que esse não é o objetivo da 

peça, porém, vale destacar aqui o completo engajamento de João do Rio que, aliás, foi 

um militante na luta pelo teatro profissional no Brasil. Além de defender a profissão de 

autor e ator em suas colunas jornalísticas, João do Rio também fundou a Sociedade 

Brasileira de Autores Teatrais (SBAT), em 1917, e foi o primeiro presidente da instituição 

que tinha por objetivo “[...] promover ‘o respeito à profissão de escritor de teatro’, 

efetuando o controle do pagamento de direitos, pelos empresários e produtores de teatros, 

aos autores. [...] Até hoje a instituição atua na administração e arrecadação de direitos 

autorais de seus associados” (BETING, 2015a, p. 12).  

 Portanto, conforme o que foi exposto nesta seção, notou-se que, de certa forma, 

o teatro de João do Rio possui um pouco do gênero crônica, especialidade do carioca, 

pois além da brevidade também retrata os costumes da sociedade da Belle Époque carioca. 

Sendo assim, a próxima seção apresentará um pouco do universo das crônicas e contos 

de João do Rio, especialmente de “Dentro da noite”. 

 

 

3.3 O GROTESCO DE UMA SOCIEDADE EM “DENTRO DA NOITE”  

 

A partir de 1910, João do Rio vive o auge de sua carreira, além das diversas 

publicações em jornais e revistas, suas crônicas foram editadas e publicadas em 
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coletâneas de livros que se tornam um sucesso entre o público. Depois de muito trabalho 

e três tentativas, o cronista também conquistou, em 1910, sua cadeira na Academia 

Brasileira de Letras e fez sucesso como dramaturgo, de acordo com o que foi visto na 

seção anterior. As viagens à Europa e ao Oriente Médio realizadas em 1910, 1911, 1913, 

1918 e 1919 lhe renderam reportagens e entrevistas de grande repercussão que, mais 

tarde, foram editadas em livros (Psicologia urbana, Vida vertiginosa, Portugal d’agora, 

entre outros). O sucesso de João do Rio era tanto que, quando retornava de viagem, 

sempre tinha uma multidão à sua espera no porto (BETING, 2015b).  

Com efeito, João do Rio teve um reconhecimento maior a partir de suas crônicas 

pelo fato de estas irem contra a brevidade sugerida pelo gênero, posto que os escritos do 

autor quebram os limites entre o jornalismo e a literatura, eternizando suas histórias, 

inicialmente publicadas em jornais e posteriormente em livros. Por conseguinte, é 

complexo precisar os limites entre os gêneros crônica e conto em João do Rio, tanto que 

o próprio escritor afirma isso em texto encontrado por sua mãe e publicado após sua morte 

no jornal A pátria: “‘Se a minha ação no jornalismo brasileiro pode ser notada é apenas 

porque desde o meu primeiro artigo assinado como João do Rio eu nunca separei 

jornalismo de literatura, e procurei sempre fazer do jornalismo uma grande arte’” (apud 

BETING, 2015b, p. 7-8). 

Dessa forma, a obra de João do Rio pode ser considerada híbrida, pois há 

combinações de reportagens e ficção, invenções e realidade, escrita científica e escrita 

literária, dentre várias outras características que caracterizam a obra do famoso cronista 

como única, visto que isso era novidade para a imprensa da época (BETING, 2015b). 

Nesse sentido, “Dentro da noite”30, um dos mais famosos contos de João do Rio, 

primeiramente publicado no jornal Gazeta de Notícias, no dia primeiro de janeiro de 

1906, e republicado em coletânea de contos com título homônimo, em 1910, representa 

muito bem a ideia de João do Rio em aproximar literatura e jornalismo. 

Assim, baseado em relatos urbanos sobre anomalias e psicopatologias sexuais, 

João do Rio apresenta uma literatura próxima ao terror no livro de contos Dentro da noite. 

                                                 
30 “Dentro da noite” pode ser encontrado em coletâneas organizadas por outros escritores como crônica ou 

conto. Na coleção João do Rio: crônica, folhetim e teatro, organizada por Graziella Beting e publicada pela 

editora Carambaia em 2015, “Dentro da noite” está inserido no livro de crônicas. Por outro lado, Orna 

Messer Levin classifica “Dentro da noite” como conto, inserindo-o no livro João do Rio: antologia de 

contos, de 2010. Para esta dissertação foram utilizados trechos de “Dentro da noite” presentes no livro 

organizado por Levin.   
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No conto que dá origem ao título do livro, um narrador relata a história de uma 

psicopatologia sexual que ouviu durante uma viagem de trem, enquanto fingia estar 

dormindo. Rodolfo Queiroz é um homem que perdeu tudo o que tinha em virtude de uma 

obsessão por espetar agulhas e alfinetes nos braços brancos e nus de sua noiva, Clotilde, 

que inicialmente aceitou a tortura. A vontade de Rodolfo em espetar os braços foi 

despertada no momento em que sua noiva apareceu com um vestido decotado e os braços 

nus durante o baile das Praxedes: 

 

Que braços! Eram delicadíssimos, de uma beleza ingênua e 

comovedora, meio infantil, meio mulher – a beleza dos braços das 

Oreadas pintadas por Botticelli, misto de castidade mística e de alegria 

pagã. Tive um estremecimento. Ciúmes? Não. Era um estado que nunca 

se apossara de mim: a vontade de tê-los só para os meus olhos, de beijá-

los, de acariciá-los, mas principalmente de fazê-los sofrer. Fui ao 

encontro da pobre rapariga, fazendo um enorme esforço, porque o meu 

desejo era agarrar-lhe os braços, sacudi-los, apertá-los com toda a força, 

fazer-lhes manchas negras, bem negras, feri-los... Por quê? Não sei, 

nem eu mesmo sei – uma nevrose! Essa noite passei uma agitação 

incrível. Mas contive-me. Contive-me dias, meses, um longo tempo, 

com pavor do que poderia acontecer. O desejo, porém, ficou, cresceu, 

brotou, enraigou-se na minha pobre alma. No primeiro instante, a minha 

vontade era bater-lhe com pesos, brutalmente. Agora a grande vontade 

era de espetá-los, de enterrar-lhes longos alfinetes, de cozê-los 

devagarinho, a picadas (RIO, 2010, p. 35).  

 

Para satisfazer seu desejo, Rodolfo diz a Clotilde que ela lhe causou ciúmes ao 

aparecer no baile da viscondessa de Lages com os braços quase nus e, por isso, deveria 

pagar essa dívida de ciúmes com dor: “‘É preciso pagar ao meu ciúme a sua dívida de 

sangue. Deixe espetar o alfinete’... ‘Está louco, Rodolfo?’. ‘Beberei essa gota de sangue 

como a ambrosia do esquecimento.’ E dei por mim, quase de joelhos, [...] suplicando, [...] 

com um gosto de sangue na boca [...]” (RIO, 2010, p. 36). Assim, Rodolfo explica a 

Justino como satisfez seu estranho desejo e a sensação que isso lhe causara:  

 

Ah! Justino, não dormi. Deitado, a delícia daquela carne que sofrera por 

meu desejo, a sensação do aço afundando devagar no braço da minha 

noiva, dava-me espasmos d’horror! Que prazer tremendo! E apertando 

os varões da cama, mordendo a travesseira, eu tinha a certeza de que 

dentro de mim rebentara a moléstia incurável. Ao mesmo tempo que 

forçava o pensamento a dizer: nunca mais farei essa infâmia!, todos os 

meus nervos latejavam: voltas amanhã; tens que gozar de novo o 

supremo prazer! Era o delírio, era a moléstia, era o meu horror... (RIO, 

2010, p. 37). 
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Rodolfo conseguiu alimentar seu vício com Clotilde por mais dois meses, até 

que uma criada viu os hematomas nos braços da jovem e fez com que ela confessasse o 

que estava acontecendo. Após os pais de Clotilde descobrirem o sadismo do noivo com 

sua filha, eles rompem o compromisso e a compulsão de Rodolfo cresce ainda mais, ele 

começa a espetar prostitutas que, ao descobrirem a obsessão do jovem, passam a 

desprezá-lo. Sem demora, Rodolfo perde totalmente o controle e passa a espetar mulheres 

nas ruas, nos comboios das locomotivas, nas casas de shows, dentre outros lugares.  

Além da psicopatologia de Rodolfo, destaca-se o papel do narrador em “Dentro 

da noite” que, mesmo sentindo repulsa ao ouvir a história que o espetador conta a Justino, 

finge estar dormindo para escutar mais sobre o caso. No entanto, tal curiosidade não 

prende somente o narrador da história, uma vez que João do Rio conquistou muitos 

leitores ao expor o lado mais sombrio da cidade por meio de contos como “Dentro da 

noite”, que exploram o grotesco, a esquisitice, ou até mesmo o ridículo que pode estar 

dentro de uma sociedade. Contudo, ressalta-se que no início do século XX, especialmente 

nesse período de transição do Realismo/Naturalismo para o Modernismo, as pesquisas 

científicas sobre as doenças e psicologia humana ainda estavam em voga e, assim como 

outros escritores, João do Rio aproveita o tema para fazer um registro literário de sua 

época, conforme afirma Orna Messer Levin na apresentação de João do Rio, antologia 

de contos: 

 

Tais patologias se manifestam em personagens que parecem viver uma 

vida absolutamente regular e ordenada até que se percebam abatidas por 

situações que lhes fogem de todo controle. Os casos excepcionais de 

conduta psicológica, qualificados nos termos da época como 

degenerações mórbidas e neuropatias, irrompem e ganham exposição 

nos inúmeros relatos que o narrador [...] oferece aos seus ouvintes 

surpresos [...] (LEVIN, 2010, p. 20).  

 

Por certo, Rodolfo é um desses personagens e, assim como “O bebê de tarlatana 

rosa”, “Dentro da noite” é um conto de João do Rio que expõe a excentricidade e o 

grotesco de uma sociedade do início do século XX. Sendo assim, nos próximos 

subcapítulos será possível encontrar uma análise da relação das obras de João do Rio até 

aqui analisadas com o filme Muitos homens num só.  
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3.4 A PRODUÇÃO DE MUITOS HOMENS NUM SÓ 

 

 Em seu livro Manual do roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico 

(2001), Syd Field declara que o “Roteiro é uma história contada em imagens, diálogo e 

descrição, localizada no contexto da estrutura dramática” (FIELD, 2001, p. 11). Dessa 

forma, o roteiro de um filme não lida somente com uma linguagem dramática, mas 

também com fotografias, sons, localizações específicas, marcações de tempo, etc., que 

constituem o meio audiovisual que é o filme. Field ainda destaca que “O roteiro é como 

um substantivo — é sobre uma pessoa, ou pessoas, num lugar, ou lugares, vivendo sua 

‘coisa’. Todos os roteiros cumprem essa premissa básica. A pessoa é o personagem, e 

viver sua coisa é a ação” (FIELD, 2001, p. 12, grifos do autor). 

Assim sendo, a composição do roteiro final de Muitos homens num só surgiu 

com a junção de dois roteiros, um escrito pela diretora do filme Mini Kerti e outro escrito 

por Leandro Assis, o primeiro com uma visão mais romântica e o segundo com um caráter 

mais policial. Em 2008, Mini e Leandro se conheceram e decidiram juntar os dois roteiros, 

incorporando novas ideias que levaram à versão final do roteiro, assinada por Leandro 

Assis e Nina Crintzs31.  

Já na abertura do filme Muitos homens num só o espectador fica sabendo que se 

trata de uma adaptação da obra de João do Rio, pois logo abaixo do título aparece a 

mensagem “Baseado na obra de João do Rio” (00:01:39); além disso, essa menção 

também é feita nos créditos finais, mostrando ao espectador algumas informações sobre 

o Dr. Antônio e as Memórias de um rato de hotel (01:26:52). Evidentemente, o público 

deve notar que mesmo sendo baseado na obra de João do Rio, o roteiro não é uma cópia 

do livro: 

 

Adaptar uma novela, livro, peça de teatro ou artigo de jornal ou revista 

para roteiro é a mesma coisa que escrever um roteiro original. 

“Adaptar” significa transpor de um meio para outro. A adaptação é 

definida como a habilidade de “fazer corresponder ou adequar por 

mudança ou ajuste” — modificando alguma coisa para criar uma 

mudança de estrutura, função e forma, que produz uma melhor 

adequação (FIELD, 2001, p. 174).  

  

                                                 
31 Disponível em: <http://cinema.uol.com.br/noticias/reuters/2015/06/24/alice-braga-e-vladimir-brichta-

estrelam-romance-policial-de-epoca.htm>. Acesso em: 30 out. 2016.  

http://cinema.uol.com.br/noticias/reuters/2015/06/24/alice-braga-e-vladimir-brichta-estrelam-romance-policial-de-epoca.htm
http://cinema.uol.com.br/noticias/reuters/2015/06/24/alice-braga-e-vladimir-brichta-estrelam-romance-policial-de-epoca.htm
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Em outras palavras, romance é um tipo de gênero e o roteiro é outro. Dessa 

maneira, mudanças na adaptação de um livro para um roteiro são inevitáveis, conforme 

foi discutido no segundo capítulo da presente dissertação. Segundo Mini Kerti, em uma 

entrevista para a autora deste trabalho, o projeto do filme Muitos homens num só nasceu 

depois do momento em que ela conheceu o livro Memórias de um rato hotel. Para a 

cineasta, é importante que as pessoas conheçam a obra de João do Rio, principalmente 

para os cariocas, que entrando em contato com a obra do cronista podem entender e 

conhecer melhor as origens do Rio de Janeiro e “do que é ser carioca” (KERTI, 2016, 

s/p). Por conseguinte, é possível dizer que o roteiro da obra de chegada mantém a essência 

das obras de partida, ao passo que conta uma parte das “memórias do Dr. Antônio”, com 

alguns cortes e acréscimos como, por exemplo, a inserção de novos personagens e de 

outras histórias do autor.  

Para recriar um Rio de Janeiro do início do século XX, foi necessário que a 

direção de arte investisse muito no trabalho de cenografia, fotografia e figurino, a fim de 

reproduzir os principais cenários frequentados por Dr. Antônio, pois para entender esse 

personagem, também é necessário que haja uma compreensão do contexto em que o dândi 

viveu, a Belle Époque. Para ambientar essa atmosfera em que o ladrão, o trabalho de 

iluminação foi essencial, conforme descreve Mini Kerti em uma entrevista para o site 

AdoroCinema:  

 

O conceito principal da fotografia elaborada pelo Flávio Zangrandi foi 

usar muita luz de cena, luminárias e velas, no caso dos interiores à noite, 

e luz externa que entrava pelas janelas, no caso do interior de dia. 

Filmamos muitas cenas em silhueta, já que um ladrão trabalha sempre 

no escuro (KERTI, 2015, s/p)32.  

  

De fato, o apuro técnico em relação à cenografia, fotografia e figurino de Muitos 

homens num só chamou a atenção da crítica. Para Francisco Russo, crítico de cinema 

brasileiro, a direção do filme foi muito feliz ao recriar com precisão o período da Belle 

Époque carioca:  

 

Há um apuro técnico que chama a atenção, poucas vezes vista em filmes 

de época no cinema brasileiro, no sentido de replicar de forma 

convincente detalhes do figurino, direção de arte e cenários. Neste 

último item, Muitos homens num só explora bastante o lado antigo do 

                                                 
32 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-114102/>. Acesso em: 30 out. 

2016.  

http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-114102/
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atual Rio de Janeiro, com casas e mansões suntuosas que constroem 

uma ambientação que, no fim das contas, torna-se personagem tão 

importante quanto o próprio Dr. Antônio (RUSSO, s/a, s/p)33. 

 

Pode-se tomar como exemplo dessa qualidade técnica de cenografia e fotografia 

as cenas que se passam no interior dos hotéis de luxo em que Dr. Antônio se hospedava. 

Segundo o que a própria diretora do filme afirmou em uma citação anterior, houve um 

jogo de iluminação durante as cenas como, por exemplo, no instante em que o Dr. Antônio 

rouba os hóspedes de um hotel, dorme com uma prostituta e sai à paisana pela manhã 

(00:11:40). Nesse momento, ele estava agindo como um ladrão e para dar um tom mais 

obscuro foi utilizado um contraste com a iluminação da própria cena (vide imagem 1). Se 

as cenas internas têm uma paleta de cores mais escuras, foi feito o oposto nas cenas 

externas, as quais apresentam uma paleta de cores mais claras (vide imagem 2), 

evidenciando uma tonalidade opaca que recria o Rio de Janeiro da época como, por 

exemplo, na cena em que Dr. Antônio e Eva passeiam pelas ruas da cidade carioca (vide 

imagem 3). 

 

 

Imagem 1 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 02 – 00:11:40) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 

 

                                                 
33 Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-228068/criticas-adorocinema/>. Acesso 

em: 30 out. 2016. 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-228068/criticas-adorocinema/%3e.
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Imagem 2 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 06 – 00:50:18) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 

 

 

Imagem 3 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 04 – 00:37:48) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 

 

Com efeito, o conjunto de direção geral, roteiro e direção de arte do filme talvez 

não fosse bem-sucedido se não fosse o elenco. Apesar de a equipe ser bem reduzida, a 

integração entre os atores, a experiência e a versatilidade foram fundamentais para que 

eles dessem vida aos personagens de João do Rio. Outro fato que merece destaque é que, 

durante várias entrevistas, a diretora e os roteiristas de Muitos homens num só deixaram 
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claro que se inspiraram livremente na obra de João do Rio, em especial nas Memórias de 

um rato de hotel.  

Portanto, há no filme a inserção de outros personagens que fazem parte de outras 

obras do cronista carioca, como os personagens Eva, Jorge e o casal de namorados que 

Eva e Guedes observam em um café luxuoso. A personagem Eva (interpretada por Alice 

Braga) e seu marido, Jorge (interpretado por Pedro Brício), são personagens adaptados 

da peça de teatro Eva: a propósito de uma menina original, escrita por João do Rio no 

ano de 1915. Já o casal de namorados, que aparece no filme quase como uma “figuração 

de cena” em um café luxuoso (00:29:15), foi inspirado nos personagens de Rodolfo e 

Clotilde, do conto “Dentro da noite”, publicado no livro de título homônimo, no ano de 

1910, o qual ele dedica a Félix Pacheco. É possível perceber que o casal de namorados é 

inspirado nos personagens de Rodolfo e Clotilde por meio de uma fantasia criada por Dr. 

Antônio e Eva, na qual eles imaginam o homem espetando a mulher e, em seguida, 

“bebendo” o sangue que escorria dos braços de sua namorada (00:29:34). A trama de 

personagens não finda por aí, pois Félix Pacheco (interpretado por Caio Blat) também é 

um personagem do filme, bem como Barreto (interpretado por Silviano Guindade), 

personagem que representa João do Rio. Na próxima subseção será discutida a relação 

desses personagens com as obras de João do Rio selecionadas para este trabalho. 

 

 

3.4.1 Duplicidade na tela: João do Rio e Dr. Antônio 

 

 Em conformidade com o que foi discutido anteriormente, há um mascaramento 

narrativo por detrás das Memórias de um rato de hotel envolvendo a autoria do livro. 

Contudo, chegou-se à conclusão de que, dados os elementos históricos e biobibliográficos 

apurados pelos críticos, João do Rio seria realmente o autor do livro, haja vista que, 

segundo a teoria de Philippe Lejeune (2014), a escrita da obra tenha se dado de forma 

coletiva, sendo Arthur Antunes Maciel o “modelo” e João do Rio o “redator”.  

 Sendo assim, se de certa forma João do Rio está presente no livro Memórias de 

um rato de hotel, como o filme inspirado no livro adaptaria isso para o cinema? Na 

entrevista feita com diretora de Muitos homens num só para a autora deste trabalho, Kerti 

afirma que o personagem Barreto é uma homenagem a João do Rio, pseudônimo de João 
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Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto (KERTI, 2016). Dessa forma, a 

exemplo da crítica e dos pesquisadores, pode-se perceber que o filme também trata João 

do Rio como autor das memórias do Dr. Antônio, pois apresenta um personagem 

jornalista que representa o escritor e demonstra um pouco do que foi a admiração de João 

do Rio pelo mais célebre ladrão da Belle Époque carioca.  

Do mesmo modo, há na adaptação outros mascaramentos bem-feitos que 

remetem o espectador a João do Rio como, por exemplo, um pequeno detalhe de uma das 

primeiras cenas do filme em que Dr. Antônio está roubando um quarto de hotel 

(00:04:25). Enquanto revirava o quarto sob a luz de um isqueiro, o ladrão encontra o livro 

O retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde (vide imagem 4). Mais adiante, o espectador 

vai perceber que o ele também roubou esse livro (vide imagem 5), isso acontece quando 

Eva entra no quarto do amado para deixar um bilhete e encontra o livro em cima de um 

móvel (01:03:20). Este livro é uma referência direta a João do Rio, pois sabe-se que o 

cronista carioca traduziu em 1919 O retrato de Dorian Gray, postumamente publicado 

em 1923.  

 

 

Imagem 4 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 01 – 00:04:24) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 
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Imagem 5 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 07 – 01:03:26) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 

 

 Mini Kerti também considera que João do Rio e Dr. Antônio são muito 

parecidos, pois ambos têm uma alma observadora em relação às ruas cariocas, 

principalmente em relação às margens (KERTI, 2016). Em um trecho do livro Memórias 

de um rato de hotel, Dr. Antônio rouba a carteira de uma mulher que estava no mesmo 

bonde que ele e em vez de saltar do bonde como de costume, decide colocar mais dinheiro 

dentro da carteira a fim de devolve-la para a senhora. Ele ficou observando a mulher e a 

descreveu da seguinte forma: “Era decerto uma mãe de família necessitada e eu tentara 

roubá-la... Como me doía a consciência se fizesse isso – eu que nunca roubei senão os 

que têm demais!” (RIO, 2015b, p. 65). Nesse trecho, como em vários outros presentes na 

narrativa, Dr. Antônio mostra a sua capacidade de solidariedade, observação e 

imaginação em relação à cidade e aos seus cidadãos, assim como João do Rio também se 

mostrava um escritor solidário aos mais pobres em vários trabalhos como, por exemplo, 

na série de crônicas A pobre gente, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no ano de 

1904, na qual ele expôs as mazelas da sociedade da Belle Époque carioca. 

 No filme, essas cenas de observação das ruas também são frequentes, ainda mais 

quando Dr. Júlio Guedes, nome com que Arthur Antunes Maciel se apresenta no Hotel 

dos Estrangeiros, mostra as ruas do Rio de Janeiro para Eva, que também é uma 

personagem observadora, uma vez que retrata as pessoas em seus desenhos. Nessas cenas, 

o Dr. Júlio Guedes leva Eva para perambular, refletir e observar pelas ruas, instigando-a 
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a imaginar o que ninguém vê: “[Guedes] Eu me dedico ao exercício da vadiagem. Eu 

adoro sair por aí sem rumo, me perder pelas ruas. [Eva] O seu lazer preferido é 

perambular? [Guedes] Mas refletir, observar. [Eva] Observar o que? [Guedes] O que 

ninguém vê: a cidade diante de nossos olhos” (00:27:28). 

Ao entrarem em uma confeitaria, Dr. Guedes e Eva observam um casal e, em 

seguida, ele pergunta a ela o que está imaginando, Eva responde que acredita que aquele 

homem e aquela mulher são namorados, mas Guedes diz a Eva que imagina que aquele 

rapaz é um espetador. Assim, em um pouco mais de dois minutos de cena, Muitos homens 

num só faz referência aos personagens Rodolfo e Clotilde de “Dentro da noite”. Dessa 

forma, a lábia encantadora do malandro faz com que Eva também imagine cenas do casal 

e, então, os dois começam a descrever o que imaginam sobre algumas pessoas que 

encontram pelas ruas: 

 

[Gudes] Ali, por exemplo, o que vê? 

[ Eva] Um casal, um casal de namorados. 

[Guedes] Pois eu vejo um espetador. 

[Eva] Um espetador? 

[Guedes] Repare no olhar desvairado dele e aquele olhar resignado dela. 

Eu sei exatamente como tudo começou. Uma noite, num baile, ela 

apareceu degotada, braços nus, braços delicados e ingênuos. Ele foi 

tomado por uma vontade de ter os braços para ele, acariciar, beijar, fazer 

sofrer, espetar. Mesmo com medo de ser rejeitado, ele confessou seu 

desejo. Ela se assustou, mas ele pediu, ele implorou. 

[Eva] Ela não deixou. Não pode deixar! 

[Guedes] Mas ela tem uma bondade estranha que perdoa os pecados do 

seu amado.  

[Eva] São loucos! 

[Guedes] É que ela se sente especial, ele deu para ela um tesouro de 

verdade, um segredo (00:28:10-00:30:30).  

 

 Muitos homens num só também apresenta um recurso muito utilizado no cinema, 

a voz sobreposta, mais conhecido como voice-over. De acordo com o Dicionário teórico 

e crítico de cinema, de Jacques Aumont e Michel Marie, “A voz é a manifestação sonora 

do corpo do ator, mesmo que ele não esteja representado visualmente” (AUMONT; 

MARIE, 2003, p. 300). Por conseguinte, a voz sobreposta reproduz a ação de um narrador 

e pode ser, por exemplo, a voz de um personagem da história contando o que está 

pensando, estabelecendo um diálogo direto com o espectador. Quem faz a voz sobreposta 

no filme é o protagonista, o próprio Dr. Antônio, em cenas que ele quer expor seu 

pensamento em relação à alguma situação como, por exemplo, no momento em que 
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decide pedir desculpas para Eva durante o café da manhã e a convida para sair. Enquanto 

o ladrão está puxando a cadeira da mesa para que Eva se levante, há uma voz sobreposta, 

a voz dele, dizendo o que está se passando pela sua cabeça naquele momento: “A mulher 

infeliz é um perigo, está sempre pronta para uma pequena tolice” (00:45:55). Lembrando 

que em Memórias de um rato de hotel também há esses momentos em que Arthur Antunes 

Maciel, o narrador da história, expõe seus pensamentos e seu senso de criticidade em 

relação à sociedade como, por exemplo, no momento em que ele se apaixona por Etelvina, 

mas não queria que essa paixão virasse amor: 

 

Fatalmente, não esquecia Etelvina. Ela morava na rua dos Inválidos nº 

52. Eu, como lhe tinha muita simpatia, receava aproximar-me. Se 

virasse amor? Poderia esconder toda vida a minha profissão? Então, 

procurava aturdir-me no exercício de trabalhos ou em prazeres. Gastava 

assim enormemente. Só poderia passar despercebido numa cidade 

como o Rio um homem gastando o que eu gastava em carros, hotéis, 

mulheres e teatros – naquela época, que era a do Encilhamento (RIO, 

2015b, p. 37). 

  

 Além disso, pode-se confirmar que o espelhamento entre João do Rio e Dr. 

Antônio se dá especialmente pela questão do olhar, do observar, segundo o que foi dito 

por Mini Kerti. João do Rio ficou famoso por descrever as ruas cariocas do início do 

século XX, passando por histórias da mais alta elite, como a peça teatral Eva, até o espaço 

marginal das ruas e o grotesco da sociedade carioca, conforme pôde ser observado em 

“Dentro da noite”. Tanto Dr. Antônio, quanto João do Rio circulavam por esses dois 

ambientes da cidade, a elite e a margem. No entanto, eles não se aproximam somente por 

serem dois dândis que gostavam de observar as ruas, mas também por serem sujeitos com 

uma identidade fragmentada, tendo em vista que João do Rio é só um dos muitos 

pseudônimos utilizados por Paulo Barreto que, além de escritor, também foi jornalista, 

teatrólogo e crítico, bem como Dr. Antônio também não era o único pseudônimo utilizado 

por Arthur.  

Com efeito, é possível afirmar que a escolha de como trabalhar com a temática 

da identidade no filme foi muito inteligente, pois além de apresentar os problemas de 

personalidade vividos por Arthur Antunes Maciel na obra de partida, a obra de chegada 

acrescentou o personagem Félix Pacheco na história, o que também deixou o filme com 

um caráter mais policial. Além disso, a versatilidade identitária também está presente no 
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título da adaptação que, primeiramente, foi submetido na plataforma da ANCINE34 como 

20 Homens num só e uma Mulher de 20, fazendo uma clara alusão na primeira parte ao 

capítulo VI das Memórias de um rato de hotel, “Vinte homens num só”, e, na segunda 

parte, à peça de teatro Eva. Contudo, a denominação final muito corrobora com as 

questões identitárias do Dr. Antônio, que era Muitos homens num só.  

 Em Memórias de um rato de hotel Arthur questiona mais de uma vez sua dupla 

personalidade, colocando a culpa do seu “mau caráter” em Dr. Antônio. Em um desses 

momentos, ele afirma que deveria ser estudado por um psiquiatra:  

 

Como seria interessante para um médico psiquiatra o estudo dessa dupla 

personalidade que sinto em mim. [...]  

Poderei contar as discussões que eu e o “Dr. Antônio” temos dentro de 

mim? Vinha sequioso de liberdade e extraordinariamente fraco e 

tímido. Receava, antes de tudo, perder o ar livre, o plein air, que é uma 

coisa séria, tanto em pintura como na vida. O “Dr. Antônio”, porém, 

que não entra na cadeia e fica de fora rindo, quando saio, é capaz de 

todas as coisas. 

– Vamos para um hotel. 

– Eu preferia ir para a casa daquele amigo. 

– Abusaremos desse amigo depois. 

– Mas eu não posso, “Dr. Antônio”. 

– Cale-se! (RIO, 2015b, p. 153).  

 

No excerto acima é possível notar que Arthur e Dr. Antônio estão discutindo, ou 

seja, as duas partes da personalidade de Arthur estão tendo um embate, mas Dr. Antônio 

acaba vencendo, como sempre. No filme, além da utilização do recurso voice-over para 

representar esses momentos de reflexão, há também cenas em que o próprio Arthur coloca 

em cheque a identidade do Dr. Antônio como, por exemplo, a cena em que este vai ao 

encontro de Vellez para lhe entregar os títulos de banco que roubou do barão que estava 

hospedado no mesmo hotel que ele. Nessa cena, Arthur diz a Vellez que sua vida é uma 

mentira, que foi construída com a ajuda do amigo, mas o senhor afirma ao gatuno: “Sua 

vida é fantástica, você é o Dr. Antônio!”, após essa fala, a câmera enquadra Arthur em 

close-up, que dá um sorriso irônico (vide imagem 6) e questiona: “Quem é o Dr. 

Antônio?” (01:07:58).  

 

                                                 
34 Informações disponíveis em: 

<http://sif.ancine.gov.br/projetosaudiovisuais/ConsultaProjetosAudiovisuais.do;jsessionid=E4DD774CD

D0AD3E28027C1B75EA68170?method=detalharProjeto&numSalic=060367 >. Acesso em: 20 jul. 2018.  

http://sif.ancine.gov.br/projetosaudiovisuais/ConsultaProjetosAudiovisuais.do;jsessionid=E4DD774CDD0AD3E28027C1B75EA68170?method=detalharProjeto&numSalic=060367%20
http://sif.ancine.gov.br/projetosaudiovisuais/ConsultaProjetosAudiovisuais.do;jsessionid=E4DD774CDD0AD3E28027C1B75EA68170?method=detalharProjeto&numSalic=060367%20
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Imagem 6 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 08 – 01:07:58) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 

 

Dessa maneira, a identidade de Arthur Antunes Maciel é a de uma vida marginal, 

pois mesmo ele sendo um dândi e frequentando os melhores hotéis, cafés e teatros, sempre 

estará à margem da sociedade. Portanto, ainda que Arthur queira mudar de vida, como no 

momento em que tenta fugir com Eva, a personalidade do Dr. Antônio sempre falará mais 

alto uma vez que, mesmo com a identificação das impressões digitais, o ladrão arranja 

uma maneira de continuar com seu trabalho.  

Outrossim, a personagem de Eva também vive, ao longo do filme, alguns 

dilemas com sua identidade. Em uma das primeiras cenas, durante o jantar no Hotel dos 

Estrangeiros, enquanto Eva observa e desenha Dr. Antônio, há alguns questionamentos 

que o Dr. Júlio Guedes faz sobre a identidade de Eva. Primeiramente ele a elogia, dizendo 

que é uma artista e que deveria viver da sua arte: “[Guedes] Está incrível. Sou eu, sem 

tirar nem por. [Eva] É um truque, eu procuro a característica mais marcante de cada 

pessoa. [Guedes] E... qual é a minha? [Eva] O senhor tem um olhar triste” (00:20:10). 

Mas, em seguida, é interrompido por Jorge, que diz que é muito vulgar para sua mulher 

trabalhar e que os desenhos são só uma distração.  

Assim, Dr. Guedes faz uma interpretação sobre a identidade que ele imagina ser 

a de Eva, pois, à primeira vista, acredita na ideia passada por Jorge de que Eva era uma 

mulher feliz com o casamento e ansiava por ter sua própria casa para cuidar dos filhos e 
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do marido. Dr. Guedes supõe que ela era uma moça de família rica que estudou em colégio 

de freiras, lia romances franceses e sonhava que sua vida fosse como um desses livros, 

mas um dia sua mãe resolveu que ela deveria se casar com um homem mais rico ainda, 

assim ela conheceu Jorge e após o casamento os dois entraram para a vida social do Rio 

de Janeiro (00:22:20).   

Dessa forma, nota-se que Eva e Jorge do filme apresentam personalidades 

diferentes dos mesmos personagens de Eva: a propósito de uma menina original. Na peça 

teatral de João do Rio, Jorge era extremamente apaixonado por Eva, aceitava-a com todas 

suas qualidades e defeitos, faria qualquer coisa por ela, até mesmo assumir a culpa de um 

roubo; já no filme, Jorge se mostra como um marido com comportamento machista que, 

além de ter amantes e se orgulhar disso, defende que sua mulher não poderia trabalhar 

fora de casa, pois deveria se dedicar à casa, aos filhos e ao marido. No início do filme a 

personagem Eva até passa uma visão de mulher romântica e submissa, conforme Dr. 

Guedes a descreve durante o jantar no Hotel dos Estrangeiros, opondo-se à Eva de João 

do Rio, que não abriria mão de sua liberdade por causa de uma convenção social como o 

casamento. 

Contudo, essa identidade de boa esposa que Eva passava para a sociedade é 

descontruída ao longo do filme com a ajuda do Dr. Guedes. Vale lembrar que ainda no 

início do século XX era considerado vulgar uma mulher trabalhar fora de casa, pois ela 

deveria construir uma família e viver para cuidar do marido, dos filhos e da casa. Eva 

demonstra não estar contente com seu casamento, Dr. Antônio percebe essa infelicidade 

e a leva para fora do hotel, para andar pelo Rio de Janeiro e ver o mar que, por sinal, ela 

tinha muita vontade de conhecer, mas seu marido ainda não tinha lhe apresentado. Dessa 

maneira, Guedes mostra sua solidariedade com Eva ao libertá-la da prisão que era seu 

casamento.  

Em vista disso, a partir do momento em que Eva se envolve com o Dr. Guedes, 

ela conhece a liberdade e isso reflete em seu visual, pois nas primeiras cenas ela aparece 

com o cabelo preso e vestida com roupas “convencionais” para uma mulher casada e de 

classe alta (vide imagem 7). Entretanto, no decorrer do filme, na medida em que Eva vai 

se libertando da prisão que é seu casamento, ela vai usando o cabelo mais solto e roupas 

mais despojadas, o que denota um índice de liberdade (vide imagem 8). Dessa forma, ao 

final do filme, Eva aparece em Paris, livre de seu casamento e vivendo de sua arte. Sendo 
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assim, pode-se dizer que o dom do Dr. Antônio o leva à prisão, mas, ao mesmo tempo, 

possibilita a liberdade de Eva que, após algum tempo, também retribui a generosidade do 

ladrão, enviando a ele um par de luvas.  

 

 

Imagem 7 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 03 – 00:19:42) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 

 

 

Imagem 8 – Cena do filme Muitos homens num só (Capítulo 09 – 01:21:21) 

Fonte: Muitos homens num só (2015) 
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Notoriamente, Félix Pacheco também é um dos “construtores de identidade” do 

filme. Félix Pacheco e João do Rio, apesar de discordarem em alguns pensamentos, eram 

amigos e até chegaram a trabalhar juntos durante algum tempo em um jornal. Mini Kerti 

confirmou que a inserção no filme do personagem histórico Félix Pacheco, que além de 

jornalista também era poeta, “foi puramente pela questão policial” (KERTI, 2016, s/p), 

dado que ele foi o fundador do Gabinete de Identificação e Estatística da Polícia do 

Distrito Federal, atualmente conhecido como Instituto Félix Pacheco35, havendo, assim, 

um fundo de importância histórica além do gênero “puramente policial”. No filme, 

enquanto o personagem Barreto defende o rato de hotel, chamando-o de inteligentíssimo, 

o personagem Félix Pacheco quer identificar o tal “Dr. Antônio” e até consegue imprimir 

as digitais do ladrão, pois acredita que assim o Dr. Antônio deixaria de “trabalhar”, visto 

que toda vez que houvesse um roubo a identidade do ladrão poderia ser descoberta por 

meio de suas digitais. 

Por fim, após ser preso, o Dr. Antônio recebe a visita de Barreto na casa de 

detenção. Nesse momento, não faltam elogios de Barreto para o Dr. Antônio, o jornalista 

expressa sua admiração pelo “rato de hotel” dizendo que mesmo que este seja um ladrão, 

considera-o inteligentíssimo. Dessa forma, o filme faz uma referência ao artigo “O 

representativo do roubo inteligente”, escrito por João do Rio em 1911, no qual o cronista 

carioca considera o Dr. Antônio como um dos mais inteligentes ladrões do crime 

brasileiro: 

 

Quando se chega então a ser o Dr. Antônio, um representativo, o 

primeiro, o grande crime é não continuar. 

Que seria do nome Brasil, país tão abundante em representativos, se lhe 

viesse a faltar o representativo aos anais da mais ousada e inteligente 

das profissões? Era uma falha imperdoável, falha de gênero e falha de 

civilização. E por isso, ao saber da prisão do Dr. Antônio, eu tive quase 

certeza de que ele sairá outra vez, para o nosso brilho e nosso renome 

(RIO, 2015b, p. 179-180). 

 

Contudo, apesar de a adaptação cinematográfica ser considerada uma produção 

de qualidade relevante em vários aspectos já discutidos neste capítulo, de ter ganhado 

vários prêmios e ter tido uma boa recepção pela crítica, sua distribuição não foi tão grande 

em relação a outros filmes do cinema brasileiro. O fato de essa repercussão não ter sido 

                                                 
35 Disponível em: <http://www.academia.org.br/academicos/felix-pacheco/biografia>. Acesso em: 02 nov. 

2016.  

http://www.academia.org.br/academicos/felix-pacheco/biografia
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tão boa quanto o esperado se deve, muito provavelmente, aos fatores culturais e sociais, 

pois, conforme afirma Linda Hutcheon (2013), é necessário que haja um conhecimento 

prévio da obra de partida para que a obra de chegada seja recebida como uma adaptação. 

Porém, sabe-se que João do Rio, apesar de ser prestigiado no meio acadêmico, não é um 

escritor tão reconhecido na atualidade. Sendo assim, o contexto cultural, social e histórico 

são fatores de grande relevância para que seja atribuído o significado da adaptação como 

uma obra “palimpséstica” (HUTCHEON, 2013).  

Posto isto, de acordo com estatísticas do site AdoroCinema, a maior bilheteria 

de cinema nacional do ano de 2015 foi a do longa-metragem de comédia Loucas para 

casar, que levou para os cinemas um público de 3.724.995 pessoas, ao passo que Muitos 

homens num só conseguiu se manter em cartaz durante uma semana, com um público 

total de 1.671 espectadores, apresentando uma diferença bem estridente em relação ao 

filme de maior bilheteria. De fato, esses números estão ligados à várias questões: o gênero 

romance-policial não faz tanto sucesso no Brasil como uma comédia, por exemplo; o 

investimento na distribuição do filme, comparado à outras produções, também foi menor; 

além da questão sociocultural, segundo aponta Linda Hutcheon.  

No entanto, isso não reduz a qualidade do filme, muito pelo contrário. O primeiro 

longa-metragem de Mini Kerti se destacada pelo roteiro, o qual faz uma homenagem ao 

escritor João do Rio, unindo histórias de diferentes personagens do cronista carioca em 

uma única narração. Com efeito, os elementos técnicos como a fotografia, a cenografia e 

o som, por exemplo, também ajudaram a construir um ambiente que remetesse à cidade 

de João do Rio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conformidade com o que foi exposto ao longo desta dissertação, nota-se que 

a adaptação cinematográfica Muitos homens num só (2015), dirigida por Mini Kerti, 

contribuiu para que a literatura de João do Rio se mantenha viva e para que história do 

Dr. Antônio não ficasse “perdida” por muitos anos novamente. De acordo com a diretora 

da adaptação, além da importância histórica que seu primeiro longa-metragem representa, 

o filme também é uma homenagem a João do Rio, considerando-se que traz personagens 

de outras obras do escritor carioca, os quais interagem com a narrativa das Memórias de 

um rato de hotel, conforme discussão ao longo deste trabalho.  

Sendo assim, as obras de João do Rio merecem destaque na literatura e na 

história, como o livro Memórias de um rato de hotel (1912), cuja autoria é creditada a 

João do Rio. A importância histórica se deve porque o livro retrata um período muito 

interessante da história brasileira, a Belle Époque, momento em que o Brasil começava 

sua modernização e pagava por tal transformação altos custos sociais. Além disso, traz à 

tona um pouco da vida de Arthur Antunes Maciel, um ladrão que “nasceu junto com a 

República” e, sob a alcunha de “Dr. Antônio”, ficou muito conhecido no início do século 

XX por aplicar golpes em hotéis de luxo do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, 

chegando a se hospedar em mais de cinco hotéis ao mesmo tempo.  

Memórias de um rato de hotel também deve ser considerada como uma obra 

relevante para a literatura brasileira, não somente porque tem autoria creditada ao 

renomado escritor carioca João do Rio, mas também pelo fato de o autor fazer um jogo 

com o leitor na medida em que ele molda essas memórias como se fossem realmente uma 

autobiografia, algo que merece atenção, pois o título do texto originário, Memórias de um 

“rato de hotel”: o “Dr. Antonio” narra a sua vida (vide anexo A), já sugere, por meio 

de um ardil ficcional, que o Dr. Antônio seja o autor das memórias. No entanto, conforme 

foi abordado no terceiro capítulo desta dissertação, há na própria narrativa das Memórias 

de um rato de hotel indícios de que a autoria seja de João do Rio, posto que o Dr. Antônio 

seria o que Philippe Lejeune (2014) chama de “modelo” ao passo que João do Rio seria 

o “redator” das memórias, o que o caracteriza como o verdadeiro autor.  

Nesse sentido, destaca-se também a importância de Eva: a propósito de uma 

menina original, peça que consagrou o sucesso de João do Rio no teatro. Além de seguir 
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a estética decadentista do fim do século, Eva apresenta relevante crítica social para seu 

contexto de produção, conforme foi discutido no item 3.2 do terceiro capítulo desta 

dissertação. Assim como Eva no teatro, “Dentro da noite” é considerado um dos mais 

importantes contos de João do Rio, pois aborda um problema que existiu durante a Belle 

Époque, mas que foi mascarado por conta do status social que as famílias mantinham na 

época e das reformas de modernização do Rio de Janeiro.  

Do mesmo modo, fica patente a importância literária e histórica de João do Rio, 

célebre escritor da Belle Époque que desenvolveu um trabalho único na literatura 

brasileira. Destaca-se também a sua importância para o jornalismo, haja vista que ele foi 

um dos primeiros jornalistas a realizar as reportagens in loco, deslocando-se da redação 

para as ruas, sem medo ou pudor algum em criticar os problemas da sociedade e expor o 

exercício do “não fazer nada” da mais alta elite.  

Outrossim, ressalta-se a obra de Mini Kerti, diretora carioca com um vasto 

currículo de grandes trabalhos para o mercado audiovisual brasileiro, de acordo com o 

que foi discutido no primeiro capítulo desta dissertação. Dentre eles destaca-se a produção 

artística de seu primeiro filme, Muitos homens num só, muito bem premiado durante o 

18º Cine PE Festival Audiovisual, realizado em Pernambuco no ano de 2014, levando os 

prêmios de júri popular, melhor filme, direção, direção de arte, roteiro, trilha sonora, 

edição de som, melhor ator, melhor atriz e melhor ator coadjuvante. No entanto, em 

decorrência de diversos fatores apontados no terceiro capítulo, o filme não obteve o 

sucesso merecido no mercado cinematográfico, o que não desclassifica sua qualidade 

como obra do cinema nacional.  

Por outro lado, foi possível verificar a importância dos Estudos Interartes para 

estabelecer um diálogo da obra de partida com a obra de chegada, levando em 

consideração os aspectos da linguagem cinematográfica no caso da adaptação Muitos 

homens num só (2015). Dessa forma, destacam-se as pesquisas de Bazin (1991), Bordwell 

(1985), Carvalhal (1998), Clüver (1997; 2006), Hutcheon (2013), Metz (1966; 2014), 

Plaza (2010), Rajewsky (2012) e Stam (2006; 2012), abordadas ao longo do segundo 

capítulo desta dissertação.  

Por fim, pode-se dizer que este trabalho cumpriu o objetivo de analisar e 

comparar as obras Memórias de um rato de hotel ([1912] 2015), Eva: a propósito de uma 

menina original ([1915] 2015) e “Dentro da noite” ([1910] 2010) com a adaptação 
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cinematográfica Muitos homens num só (2015), ressaltando o mascaramento narrativo 

utilizado, questões de identidade e de problemas sociais do início do século XX. Da 

mesma forma, pôde ser estudado o contexto de produção e a estética de João do Rio e 

Mini Kerti, bem como as relações entre a linguagem fílmica e a literária. 
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APÊNDICE A – Entrevista realizada pela autora desta dissertação com Maria Izabel 

Kerti, diretora do filme Muitos homens num só, no dia 19/09/2016, por meio do Facebook. 

 

1) Como nasceu o projeto do filme? 

MINI KERTI: O projeto nasceu quando li o livro Memorias de Um Rato de Hotel, da 

Dante editora. 

 

2) Por que você acha importante o público de hoje ter contato com João do Rio?  

  

MINI KERTI: João do Rio era um cronista e jornalista importante. As pessoas devem 

conhecer sua obra, o que ele escreveu sobre a cidade, as pessoas que moravam aqui se 

quiserem entender, conhecer melhor o Rio de Janeiro e as origens da cidade e do que é 

ser carioca. João do Rio possuía um humor ímpar e tinha a capacidade de frequentar os 

mais diversos ambientes da cidade, dos mais cultos ao mais underground e do mais rico 

ao mais pobre. Na época dele foi uma celebridade, cem mil pessoas foram ao seu enterro! 

Escreveu clássicos como “O livro das Religiões” e “A Alma Encantadora das Ruas” 

relatos do Rio de Janeiro do início sec. XX. 

 

3) Como você vê o personagem do Dr. Antônio e o autor João do Rio naquele momento 

histórico? O que eles representam para aquela sociedade? 

  

MINI KERTI: Dr. Antônio e João do Rio para mim tem essa alma de observador em 

comum. Usam essa observação com diferentes intuitos, mas ambos estudam as pessoas e 

as circunstâncias. Conhecem a cidade e seus cidadãos. E João do Rio, era mulato e gay, 

o que no início do sec. XX devia ser bem difícil. Acho que há em João do Rio uma 

identificação com o lado marginal do Dr. Antônio. 

 

4) A que se deve a inserção do personagem Barreto no filme? 

  

MINI KERTI: A inserção do Barreto é uma homenagem a João do Rio, cujo verdadeiro 

nome era João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. 
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5) Ao focalizar a figura de Félix Pacheco, havia alguma outra intenção além da 

valorização do caráter policial do roteiro? 

 

MINI KERTI: João do Rio foi contemporâneo de Félix Pacheco e o entrevistou em 

determinada ocasião. Mas o intuito de colocá-lo no filme foi puramente pela questão 

policial. 
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ANEXO A – CAPÍTULOS DO FOLHETIM MEMÓRIAS DE UM “RATO DE HOTEL”: 

O “DR. ANTONIO” NARRA A SUA VIDA, PUBLICADOS NO JORNAL GAZETA DE 

NOTÍCIAS, ENTRE 1911 E 1912. 

 

Disponível em: 

<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=103730_04&pesq=rato%20de%20hotel>. 

Acesso em: 20 jul. 2018. 
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ANEXO B – NOTA SOBRE O LANÇAMENTO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO LIVRO 

MEMÓRIAS DE UM RATO DE HOTEL, PUBLICADA NO JORNAL GAZETA DE 

NOTÍCIAS, EM 30 DE MARÇO DE 1912. 
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ANEXO C – CRÔNICA “O ASSASSINO”, PUBLICADA NO JORNAL A NOTÍCIA, 

EM 30 DE JULHO DE 1911. 
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ANEXO D – CRÔNICA “O ASSASSINO VOLTA A ESCREVER-ME”, PUBLICADA 

NO JORNAL A NOTÍCIA, EM 22 DE OUTUBRO DE 1911. 
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ANEXO E – CRÔNICA “O ASSASSINO VISITA-ME”, PUBLICADA NO JORNAL A 

NOTÍCIA, EM 05 DE NOVEMBRO DE 1911. 
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