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MEIOS DE COMUNICAÇÃO COMO TEIAS DE SIGNIFICAÇÃO: ADAPTAÇÕES 

DE O PRIMO BASÍLIO PARA CINEMA E TELEVISÃO 

 

Carlos Alberto Correia
1
 

 

Resumo: A tecnologia que se faz presente em nossa sociedade introduz um novo modo de 

relação entre os processos de troca, de distribuição e articulação de valores simbólicos, que 

constituem e influenciam cada vez mais a cultura, os novos modos de transmissão de 

conhecimento, a revitalização das identidades e de classes sociais. A partir de significativas 

produções tecnológicas, e do acelerado crescimento dos meios de comunicação, a imagem 

alcançou patamar de narratividade cultural ampliada e amplificada, ajudando, a organizar as 

próprias formas de pensamento, de comportamento social, além de contribuir na formação de 

opinião. Deste modo, as produções audiovisuais são articuladas como fontes de informação e 

formação cultural. Inseridas no núcleo familiar, estas produções, carregam consigo valores e 

bens simbólicos capazes de definir os espaços sociais e culturais de uma época. A partir desta 

perspectiva, lançaremos as adaptações de O primo Basílio, como um exemplo nesta cultura 

midiática.  
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A produção humana é norteada pela troca simbólica entre os homens. Nesse processo 

os meios de comunicação puderam contribuir para intensificação dessa troca. Thompson 

(2008) via Geertz, lança mão de metáforas para ilustrar as relações dos homens com os meios 

de comunicação e sua interação simbólica. Para ele, os meios de comunicação funcionariam 

como rodas de fiar no mundo moderno e, ao usá-los, os seres humanos fabricariam teias de 

significação para si mesmo: “o homem é um animal suspenso em teias de significado que ele 

mesmo teceu”. (GEERTZ apud THOMPSON, 2008, p. 20). Deste modo, pode-se pensar que 

os mecanismos de comunicação propiciam agregações de valores simbólicos e engrenam a 

maquinaria do conhecimento humano, levando sempre em conta que, ao se tratar dos meios 

de comunicação e da comunicação mediada, estamos tratando de um fenômeno social 

contextualizado.  

As Tecnologias, ou como apontou Martin-Barbero (2006), as tecnicidades, estão  
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inseridas em relações de sentido, criando assim, novas possibilidades de produção e 

referências. São nesses processos de significação que estão embutidos a constante 

reelaboração do caráter simbólico da vida social, uma reorganização dos meios pelos quais as 

informações e os conteúdos simbólicos são produzidos e intercambiados no mundo social, 

através de uma reestruturação dos meios pelos quais os indivíduos se relacionam entre si. 

Nesse âmbito cultural de comunicação e ressignificação têm destaque às novas 

tecnologias que ampliaram as noções do Conhecimento e do Saber. Segundo Martin-Barbero 

(2006) os mecanismos tecnológicos, talvez reconfigurem o lugar da cultura em uma 

sociedade, já que possibilitam uma maior interação e troca de bens simbólicos. Fatos estes 

que auxiliam na formação e revitalização de novas identidades e papéis sociais. Uma vez que, 

com o advento das tecnicidades os saberes são deslocados, perdendo seu caráter fixo, antes 

preso às instituições e materiais específicos, o que possibilita modificações estruturais na 

constituição cultural e do saber. Sobre o termo tecnicidades, Maria Immacolata (2001) afirma 

que 

 

por meio da noção de tecnicidade é possível entender a técnica como 

constitutiva, como dimensão imanente de uma visão antropológica de 

comunicação [...] . A necessidade dessa categoria tecnicidade se justifica, 

pois no que ocorre hoje com a comunicação não se dá a devida conta à noção 

grega de techné que remetia à destreza, à habilidade de fazer, mas também 

de argumentar, de expressar, de criar e de comunicar. (LOPES, 2001 p.11). 

 

 A tecnologia que se faz presente em nossa sociedade introduz um novo modo de 

relação entre os processos de troca, de distribuição e articulação de valores simbólicos, que 

constituem e influenciam cada vez mais a cultura, os novos modos de transmissão de 

conhecimento, a revitalização das identidades, as questões de gênero, de classes sociais. 

Assim, a tecnologia possibilita a reconfiguração e ampliação dessa nova distribuição de 

valores e bens simbólicos, o que de certa forma, auxilia no reforço dos sentidos de 

pertencimento e de vínculos sociais de seus consumidores. Essa presença manifesta-se e influi 

na forma de agir, pensar, vestir-se, e de se criar a própria identidade de um indivíduo. Observe 

o posicionamento de Douglas Kellner (2001) a respeito da mídia e sua cultura em relação à 

formação dos indivíduos:  
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Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos 

ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando, o tempo de lazer, 

modelando opiniões políticas e comportamentos sociais, e fornecendo o 

material com que as pessoas forjam suas identidades. O rádio, a televisão, o 

cinema e os outros produtos da indústria cultural fornecem o modelo daquilo 

que significa ser homem ou mulher, bem sucedido ou fracassado, poderoso 

ou impotente. A cultura da mídia também fornece material que constroem o 

senso de classe, de etnia e de raça, de nacionalidade, de sexualidade de “nós” 

e “eles”. (KELNNER, 2001. p. 09).   
 

A partir de significativas produções tecnológicas, e do acelerado crescimento dos 

meios de comunicação, a imagem alcançou patamar de narratividade cultural ampliada e 

amplificada, ajudando assim, a organizar as próprias formas de pensamento, de 

comportamento social, além de contribuir na formação de opinião. Vê-se que com esse 

crescimento os signos imagéticos não apenas ganharam força e amplitude, mas também 

intensificaram a sua capacidade de fazer transitar valores, conceitos, informações e 

conhecimento, tendo reflexos sobre diversas instâncias sociais.  

Dentro dessa perspectiva, Citelli (2006) delineia a importância da imagem para 

comunicação e circulação de conteúdos. Para ele, é inegável que, pela força de sua presença e 

sua capacidade de ativar planos perceptivos, a imagem tenha trazido consigo outras maneiras 

de produzir, circular e permitir a “recepção de construções ideológicas, valores, instâncias 

persuasivas recheadas de cores, linhas e volumes sedutores e de fácil absorção e 

incorporação” (2006. p. 20), o que permitiu o seu uso para uma melhor veiculação do saber. 

Caminhando nessa esteira, Kellner (2001) reafirma a importância das imagens e dos meios de 

comunicação, ao apontar que 

 

numa cultura da imagem dos meios de comunicação de massa, são as 

representações que ajudam a constituir a visão do mundo do indivíduo, o 

senso de identidade, de sexo, consumando estilos e modo de vida, bem como 

pensamentos e ações sociopolíticas. A ideologia é, pois, tanto um processo 

de representação, figuração, imagem e retórica quanto um processo de 

discursos e de ideias. (KELLNER, 2001, p.82). 
 

Percebe-se, então, que desde as formas mais antigas de comunicação até os mais 

recentes desenvolvimentos na tecnologia ou tecnicidades comunicacionais, a produção, o 

armazenamento, a circulação de informação e conteúdo simbólico tem sido aspecto central da 

vida em sociedade. Os usos dos meios de comunicação implicam a criação de novas formas  
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de interação no mundo social, novos tipos de relação sociais e entre indivíduos.   

O uso dos meios de comunicação, de um modo geral, transforma a organização 

temporal e espacial da vida social, criando novas formas de ação e interação, pois aproximam 

pessoas que estão em lugares diferentes, conectam pessoas através de assuntos do cotidiano e 

fora do cotidiano, compartilham experiências com espectadores de diversas nacionalidades, 

etnias, sexos, além de transmitir bens simbólicos e culturais. Isso só é possível porque com o 

advento de formas mais modernas e tecnológicas, as formas simbólicas produzidas pelos 

mecanismos de comunicação ficaram mais acessíveis aos indivíduos, pois estão agora mais 

flexíveis em relação tempo e espaço. Como já apontava Mcluhan (2005), em meados da 

década de sessenta: “toda nova tecnologia gradualmente cria um ambiente humano totalmente 

novo. Os ambientes não são envoltórios passivos, mas processos ativos”. (2005. p.10).  

Para Martin-Barbero, o termo mediações refere-se aos espaços sociais: os espaços de 

relações sociais locais e suas situações de interação cotidianas, como produtos capazes de 

estabelecer mediações na produção de sentido, tratando, portanto de um deslocamento 

metodológico, ou epistemológico dos meios como centro no processo comunicacional. Para o 

autor, os gêneros televisivos são uma, entre outras tantas mediações, as que permitem ao 

produtor e aos canais de televisão manter alguma relação com o mundo da vida de seus 

espectadores, pois grande parte de sua ação localiza no lar, no interior da casa. Ou seja, parte 

do geral e atinge o particular, recurso este, utilizado pela equipe de realizadores das 

adaptações de O primo Basílio, que deslocam o seu olhar para o interior das residências, dos 

pormenores, das intimidades das personagens da trama. 

O lar, o recinto doméstico, é a primeira instância de mediação para a experiência 

midiática e a família está no cerne dessa produção. A presença desse lugar social é muito 

comum quando se aborda os programas midiáticos, quando não é o foco principal, vem como 

pano de fundo: o cotidiano de uma família. Através dessa mediação se formam referências, 

que acabam por ser caracterizadas pelos diversos modos de produção de identidades, que 

podem se construir por meio de questões que abordem: geração (idade), etnia, orientação 

religiosa e sexual, a classe social, a profissão, dentre outros.  

E nesse contexto que as adaptações audiovisuais de O primo Basílio caminham, 

partindo do cerne no texto origem, de uma família lisboeta, e de todo aparato cultural da  
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época de produção, que se cria ou recria toda estrutura de uma sociedade ficcional ali 

montada. Os textos audiovisuais, assim como também o texto queirosiano dos quais se 

apropriam, são um material rico para que se analise a problemática de representação do 

mundo, da família, do indivíduo e da sociedade em literatura e também na linguagem 

audiovisual. Em O primo Basílio se remete à vida daquelas personagens como um processo 

temporal, social e histórico, sujeitos a circunstâncias sociais e culturais determinadas. 

Sabe-se que a formação dos sujeitos sociais se concretiza através de um contínuo 

processo de aprendizagem, no qual, por meio dos saberes e experiências reproduzidas pelas 

diversas instituições, os indivíduos adquirem, assimilam e interiorizam conhecimento que lhes 

permitem apresentar-se, posicionar-se, e atuar em sociedade.  Aos aspectos centrais na 

formação de um sujeito social associa-se as relações entre esses meios e seus receptores, 

assim como a construção de uma aprendizagem relativa à adaptação e ao ajuste dinâmico e 

reflexivo em relação às demandas provenientes do contexto social promovidos por esses 

mecanismos. As personagens de Eça são portadores de significados, tornando-as verdadeiras 

personagens-tipos. Essas personas ficcionais configuram-se como figuras caricatas que 

representam determinados papéis sociais na sociedade de determinada época. Assim o escritor 

retrata a sociedade burguesa do século XIX e suas mazelas através da concepção e perspectiva 

dessas personagens e do espaço que elas ocupam.  

Tem-se na obra do escritor inserido no movimento Realista-Naturalista, a ironia e a 

crítica às bases falsas sobre as quais se erguem a educação e a moral nesse período da história 

portuguesa; por isso, através de suas personagens o autor adverte o seu leitor para que, ao se 

identificar com alguma nuance destas personas ficcionais, perceba e reflita esse erro, e 

principalmente aprenda com as experiências vivenciadas na ficção por aquelas personagens. 

E, é por meio da caracterização de suas personagens e do espaço por elas ocupado, que 

Eça faz críticas à sociedade de sua época. Sua obra é um produto de observação objetiva e 

naturalista, pois busca expor as mazelas do seu período histórico, reestruturando-o de forma 

direta e indicativa, destacando-se a forte denúncia ao vazio, à superficialidade e hipocrisia de 

uma sociedade. Tanto é, que nenhuma das personagens possuem filhos, pois pela visão do 

autor, as mulheres que compõe a narrativa, não seriam capazes de atribuir qualquer 

ensinamento válido e moral para as crianças.  
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Segundo Marcia Gomes (2009), a abordagem sociológica sobre a inserção dos sujeitos 

no meio social enfatiza que a socialização prepara a vida em sociedade. Dentro dessa 

perspectiva, concentram-se os mecanismos utilizados para fornecer aos indivíduos um 

conhecimento básico sobre os múltiplos grupos que compõe a sociedade em geral, e sobre 

como se adquire o conhecimento necessário para tornar-se um membro ativo daqueles grupos 

sociais específicos. É através da apropriação de conteúdos sociais, oferecidos também pelas 

obras midiáticas, que os espectadores somam elementos para refletir sobre a própria 

identidade social. Gomes indica esses programas audiovisuais como fonte de aprendizado 

social, já que  

 

fornecem  modelos vistos pelos membros da audiência como socialmente 

úteis, seja para confirmar a interpretação dada aos papéis sociais que 

desempenham, seja para aprender sobre as experiências ligadas a eles ou 

para imitar os comportamentos associados ao êxito e à aceitação social 

(GOMES, 2009. p. 153). 

    

 É com os conteúdos sociais atualizados, e com o repertório de conhecimento sobre as 

funções sociais vigentes na sociedade atual, que o diálogo entre o modelo de mundo das obras 

e a bagagem de experiência dos telespectadores se concretiza, contribuindo para o processo de 

socialização e interpretação do público receptor.  

O enredo da obra desenrola-se em torno de um caso de adultério, que acontece dentro 

de uma típica família burguesa lisboeta da segunda metade do século XIX. Em carta a Teófilo 

Braga, logo após a publicação de seu livro, Eça explica que o romance não ataca a família, 

instituição que ele respeita muito, mas sim a família lisboeta. Segundo palavras do escritor: o 

livro 

 

[...] apresenta, sobretudo, um pequeno quadro doméstico, extremamente 

familiar a quem conhece bem a burguesia de Lisboa; a senhora sentimental, 

mal-educada, nem espiritual (porque cristianismo, já não o tem; sanção 

moral de justiça, não sabe o que é isso é), arrasada de romance, lírica, 

sobreexcitada no temperamento pela ociosidade e pelo mesmo fim do 

casamento peninsular, que é ordinariamente a luxúria, nervosa pela falta de 

exercício e disciplina moral, etc...; enfim, a burguesinha da Baixa (EÇA 

apud FRANCHETTI, p.140).  
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Ao se tratar da esfera social e os papéis ocupados pelos indivíduos e suas respectivas 

identidades, é importante lembrar que cada qual desempenha uma função no eixo familiar que 

se estende ao pessoal, ao social, ao econômico e ao político, já que cada um tem suas 

respectivas responsabilidades e funções pré-definidas. Eça, com sua vertente moralizante, 

retrata a sociedade burguesa do século XIX ao lançar mão de uma família e dos vários papéis 

que estão atribuídos a essas personagens. Nessa perspectiva Gomes afirma que 

 

[...] a posição diferencial no ciclo da vida é um importante elemento que 

influencia, por exemplo, na forma de inserção no contexto familiar. Segundo 

a posição que se está situado no ciclo da vida, nesse caso, modifica-se o grau 

de responsabilidade e o tipo de expectativa relacionado à produção física e a 

reprodução dos papéis sociais que se desempenha. (GOMES. 2009. p.118).  

 

  

Eça, em O primo Basílio, caminha para descrição e significação efetiva dos ambientes 

e dos espaços sociais nos quais as personagens estão inseridas; isto é importante, pois, quando 

em um texto estão anunciadas diversas informações para descrever o que motiva determinada 

ação daquela personagem, este fato acaba por ser apresentado como um produto de múltiplos 

impulsos ou conflitos provenientes de diversos níveis da forma de ser daquela personagem, 

inclusive pelo espaço que ela ocupa, tanto social, quanto físico.  

O espaço físico não é meramente gratuito ou estético na obra do escritor português; ele 

motiva o diálogo, dinamiza a ação, liga-se à vida das personagens, estabelecendo uma 

correlação íntima com a movimentação. Projetando-se, muitas vezes, no seu comportamento e 

estado de espírito. Para o romancista, a identidade de um indivíduo se constitui de atos, 

pensamentos e lembranças. A experiência passada é fundamental para analisar a personagem 

Juliana, na qual o flashback, a recordação, os traumas de infância, a obsessão e a menção da 

família refletem-se no modo de agir e pensar do tempo presente da personagem na trama. As 

recordações passadas de uma vida repleta de miséria asseguram coerência aos atos negativos 

da personagem. 

 

Servia, havia vinte anos. Como ela dizia, mudava de amos, mas não mudava 

de sorte.  Vinte anos a dormir em cacifos, a levantar-se de madrugada, a 

comer os restos, a vestir trapos velhos, a sofrer os repelões das crianças, as 

más palavras das senhoras, a fazer despejos, a ir ao hospital quando via a  
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doença, a esfalfar-se quando voltava à saúde! Nunca se acostumara a servir! 

(QUEIRÓS, 1997, p. 75). 
 

Daniel Filho ciente da importância destinada aos espaços na obra de Eça procurou 

ambientar em suas duas produções, algumas situações vivenciadas por Juliana, evidenciando 

assim, o espaço físico e social destinado a ela. Na minissérie, por exemplo: o quarto da 

personagem, lugar de descanso e calmaria, é marcado pela presença de um rato e de muita 

sujeira. No filme, um ambiente que merece destaque é o quintal, percebe-se que o espaço 

destinado aos empregados é o mesmo ocupado também pelas galinhas.  

 

  

Figuras 1 e 2 – Ambientes destinados aos empregados nas adaptações audiovisuais: Galinheiro ao lado do 

banheiro das empregadas (filme) e rato no quarto de Juliana (minissérie). 

 

Como indicado pelas adaptações e pela obra matriz, é por determinadas motivações e 

condicionamentos sociais que algumas personagens se constituem, no caso, a personagem de 

Juliana é o exemplo. Tanto que na minissérie, o primeiro espaço destinado a ela é a rua. 

Expulsa de seu antigo emprego por maltratar uma criança. A cena se desenvolve com Juliana 

já na rua ofendendo a patroa, que está da janela a atirar seus poucos pertencentes. A rua é o 

primeiro ambiente, na minissérie, que acolhe Juliana.  
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Figuras 3 e 4-  Juliana expulsa do trabalho. 

 

O primo Basílio (1878), como um livro de tese que é, resgata essa atmosfera de ações 

e cenários que explicam a atitude dos grupos sociais presentes na obra. Assim sendo, as 

personagens são como são porque seus papéis na sociedade estavam de certa forma 

previamente definidos e estruturados. As personas ficcionais que quiseram infringir esse 

código social acabaram mortas: Luísa com dores de cabeça terríveis/ no hospital sem causa 

definida e Juliana com ataque cardíaco/ atropelada; ou foram excluídos da vida social, como é 

caso de Leopoldina/Leonor. Mônica Figueiredo no livro: no corpo, na casa e na cidade: as 

moradas da ficção (2011) afirma existir duas possibilidades de existência no século XIX; uma 

destinada aos homens e outra as mulheres. Segundo ela, a existência feminina baseava-se na  

“submissão, os ideais de domesticidade, o casamento e a maternidade como predestinação”, já 

a forma de pensar o homem na sociedade divergia do modo como se via a mulher, pois para 

existência masculina reservava-se “a autonomia do cidadão, a liberdade individual e o 

controle pessoal do destino” (FIGUEREDO, 2011, p.77).  

As produções audiovisuais adaptadas dessa obra se beneficiam da estrutura narrativa 

proposta em meio ao Realismo-Naturalismo, pois dialoga diretamente com o universo 

doméstico. O público receptor, acostumado com as telenovelas brasileiras, conhece de 

antemão esse universo, pois se tem nas telenovelas um ambiente familiar. Dentro dessa 

perspectiva, Gomes (2009) afirma que essas obras têm como centro de suas temáticas as 

relações “familiares e privadas dos indivíduos, tratada desde as rotinas e os hábitos que 

manifestam as diferentes formas de organizar, articular e hierarquizar os valores nas práticas 

sociais concretas” (p.154/155). Desse modo, temos na obra do escritor português um  
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ambiente habitual para os espectadores brasileiros; a rotina familiar de uma casa.    

Por se tratar do cotidiano e da rotina familiar, as produções em estudo não têm apenas 

a função de entreter seus receptores, elas também propiciam conhecimento e informação, pois 

envolvidos em um processo de recepção, os indivíduos e grupos sociais se veem e examinam 

a forma e os conteúdos desses programas. Nesse processo atuam socialmente e estabelecem 

paralelos sociais e culturais, chegando até a se identificarem como sujeito da narrativa. 

Portanto, tem-se nesse procedimento o envolvimento de duas subjetividades: uma referente ao 

produto e outro ao receptor, pois o produto elaborado possui um contexto-histórico, 

características sociais, políticas, econômicas e ideológicas, que dialogam com seu contexto de 

produção, cabendo assim ao seu público interpretar e redimensionar significados dessas 

produções, uma vez que podem identificar e estabelecer padrões sociais e comportamentais. 

Assim como fez Eça em seu romance ao traçar a sociedade lisboeta do século XIX e ilustrar 

os papéis sociais desempenhados pelos seguimentos sociais representados, as produções 

audiovisuais também contribuem para esse reconhecimento e para permitir que se dê a 

identificação por parte de seu receptor.   

Vê-se, que com o acelerado crescimento dos meios de comunicação, a produção 

audiovisual ou os produtos midiáticos alcançaram patamares de narratividade cultural 

ampliada, ajudando a organizar as próprias formas de pensamento, comportamento e estrutura 

social. Começa-se então, a entender que os signos imagéticos não apenas ganharam força e 

amplitude, mas também intensificaram a sua capacidade de transitar valores, informações e 

conhecimento, tendo reflexos sobre as diversas instâncias sociais. Essas novas mídias exigem 

um esforço de recolocação cultural e social, no qual o campo do saber amplia-se. Sobre esse 

prisma Martín-Barbero aponta que 

 

[…] o lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da 

comunicação deixa de ser meramente instrumental para espessar-se, 

condensar-se e converter-se em estrutural: a tecnologia remete, hoje, não a 

alguns aparelhos, mas sim, a novos modos de percepção e de linguagem, a 

novas sensibilidades e escritas. (MARTÍN-BARBERO, 2006. p.54).  

 

Com os meios de comunicação, o processo comunicativo configura-se como um novo 

espaço, no qual a negociação, a troca, a resistência passa a vigorar com mais propriedade. Em  
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seu livro: A cultura da mídia (2001), Douglas Kellner ressalta o poder de alcance e presença 

destes mecanismos de comunicação: 

 

A cultura modela os indivíduos, evidenciando e cultivando suas 

potencialidades e capacidades de fala, ação e criatividade. A cultura da mídia 

participa igualmente desses processos, mas também é algo novo na aventura 

humana. As pessoas passam um tempo enorme ouvindo rádio, assistindo 

televisão, frequentando cinemas, convivendo com música, fazendo compras 

lendo revistas e jornais, participando dessas e de outras formas de cultura 

veiculadas pelos meios de comunicação. Portanto, tratasse de uma cultura 

que passou a dominar a vida cotidiana [...] (KELLNER, 2001, p.11). 
 

Dentre as diversas mídias que compõe o nosso dia-a-dia, a que possui grande 

influência no cotidiano das pessoas é a televisão, que realiza funções que se alteram do 

entretenimento à divulgação de notícias e propagandas de marcas e de produtos, o que se 

reflete na difusão de valores e construção de sentidos, que podem ser introduzidos tanto pelas 

informações que são transmitidas pelas programações que visam ao entretenimento, quanto 

pelas notícias e propagandas difundidas que chegam à população de maneira geral. 

Sendo assim, a relação estabelecida com a mídia torna-se, de certa forma, uma 

complementação a formação social-cultural de um indivíduo, devido à excessiva quantidade 

de horas que o cidadão global passa acessando esses suportes, atingindo assim por meio desse 

veículo, outros aspectos do conhecimento e dos processos de interação. Ao se ligar a 

televisão, ir ao cinema, pesquisar na internet ou até mesmo folhear um jornal, livro ou revista, 

os consumidores dessas mídias se interconectam com o global, podendo se inserir em novos 

costumes, novas sociedades, novas realidades, chegando até mesmo as recriarem, ocorrendo, 

assim, uma espécie de transcendência que encampa o aspecto temporal, local, cultural e 

espacial, apesar, é claro de saber, que ao se compartilhar esse espaço não é necessariamente o 

mesmo que possuí-lo, já que as experiências propiciadas por esses mecanismos midiáticos são 

particulares e amiúdes.  

E é neste contexto que se intercruzam as diferentes linguagens e especificidades de 

cada meio de comunicação: o cinema, a televisão, o livro, e os mais variados meios de 

comunicação que se estruturam em uma linguagem de elementos migratórios, que se bifurcam 

entre si.  
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Sabe-se, por exemplo, que o cinema foi fundado como uma técnica de reprodução que 

recorreu a outras formas de arte como a música, a literatura, o teatro, a poesia, mas também a 

outras formas de espetáculo como o circo, fazendo parte do mundo da indústria, assim como 

do mundo das artes. Para entender essa complexidade, partiremos da atual condição do 

cinema, que se insere em uma rede de comunicação que extrapola o mundo audiovisual, 

avançando por espaços, que até há pouco tempo eram específicos de outras artes. O que nos 

cabe, nessa complexa rede, é compreender o produto que nasce da imbricação de técnicas, 

colocadas em movimento pelo pensamento humano e suas transformações artísticas no tempo, 

no suporte, no espaço e no campo cultural, uma vez que se tem envolvido nesse processo todo 

intercâmbio de simbologias e bens culturais.  

Segundo Marshall McLuhan (2005), a própria indústria cinematográfica considera que 

seus maiores sucessos derivam de romances (livros), narrativas que foram “vivenciadas” no 

papel. A estrutura fílmica, seja ela em forma de roteiro, ou script, está perfeitamente 

entrelaçada com a forma do livro. “Basta imaginar, por um momento, a possibilidade de um 

filme baseado na forma de jornal, para perceber o quanto o cinema se aproxima do livro”. 

(2005. p. 321). 

As conexões de interartes referentes às artes cinematográficas e romanescas são 

estabelecidas desde final do século XIX e início do século XX. Uma vez que o público leitor 

desses romances alargara-se de forma significativa, a ponto de aumentar consideravelmente a 

produção desses livros para satisfazer à necessidade desta leitura, já que a literatura era vista 

como arte do entretenimento. O cinema, seguindo essa mesma trajetória, tem em sua gênese 

uma espécie de narrativa do entretenimento, que se alia e aproveita-se deste público leitor, 

uma vez que o leitor da palavra impressa poderia ser o público alvo do cinema, tornando-se 

também os leitores/espectadores das palavras/imagens audiovisuais. 

A linguagem audiovisual, pela qual o telespectador/leitor vê/lê a história na tela do 

cinema ou da televisão exige de seu criador um fazer articulado de linguagens técnicas e de 

produção, que deve sempre considerar a complexidade de signos e códigos que 

compartilhados contribuem para o “sucesso”: o êxito de um bem narrar uma história. O êxito 

de uma narrativa audiovisual não significa apenas uma adaptação bem estruturada e tramada. 

A história deve ser mostrada em cenas habilmente construídas, com papéis bem interpretados,  
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associados a recursos técnicos, somados pelo cenógrafo, o fotógrafo, o compositor, o 

montador e todos os demais colaboradores, que acrescentam suas habilidades à forma final 

com que as imagens e palavras do roteirista aparecem perante o espectador.  

Desse modo, ao falar em formato audiovisual, não se pode deixar de pressupor todo 

emaranhado de linguagens e seus respectivos operadores que se lançam à tarefa de construir 

um artefato artístico a que nomeamos como narrativa audiovisual. Contemplando a relação de 

diálogos entre diferentes suportes, o ato de criar, o ato de enunciar gera novas formas 

expressivas, possibilitando a criação de novas produções. Seguindo os conceitos da cultura 

midiática, a qual se apropria de vários mecanismos de informação, a enunciação em um 

produto pode lhe proporcionar novo corpo e forma. É o caso dos muitos textos que circundam 

o fluxo midiático, que partem de uma matriz, o livro, e a partir de sua forma de enunciação, 

de criação, são reelaborados, adaptados em outros suportes, no caso o audiovisual, 

transformando-se em um novo produto. 

Esta definição é o ponto de partida que permite abordar os textos audiovisuais como 

novos produtos, pois esses textos passam a ser vistos como uma construção que, como tal, 

altera a realidade através de uma articulação entre a imagem, a palavra, o som e o movimento. 

Os vários elementos de uma produção para televisão ou cinema, tais como – a montagem, o 

enquadramento, os movimentos de câmera, a iluminação, a utilização ou não da cor – são 

elementos estéticos que formam a linguagem audiovisual, conferindo-lhe um significado 

específico que transforma e interpreta aquilo que foi recortado de um livro, ou de elementos 

do cotidiano de sua produção.  

Ao se abordar os valores simbólicos em uma produção audiovisual, vale lembrar que 

todo processo de intercâmbio simbólico-cultural implica em um distanciamento da forma 

alegórica de sua situação de produção, já que, muitas vezes, ela é afastada de seu contexto 

espacial e temporal e reimplantada em novos momentos que podem estar situado em tempos e 

lugares diferentes. Ao se abordar as simbologias, ou até mesmo os bens culturais oriundos dos 

meios de comunicação, em especial do cinema e da televisão, vários elementos de produção 

devem ser considerados, como, por exemplo, os processos de contextualização, de 

armazenamento e de circulação de materiais significativos para os indivíduos que os 

produzem e o recebem. O que, por si só, funcionaria como mediação em um processo de  
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produção de sentido dos bens culturais, o que poderia explicar as complexas reapropriações 

produzidas no processo de interpretação local de produtos culturais globalizados.  

As adaptações de O primo Basílio podem ser lançadas como exemplo dessa agregação 

de simbologia e deslocamento temporal e espacial, já que a adaptação é fruto de uma obra 

escrita no século XIX em Portugal, transposta para linguagem audiovisual em formato 

televisivo e cinematográfico, uma produção de época em formato de minissérie realizada em 

1988, que procurou ressaltar um Portugal oitocentista enfatizado por meio da ideologia e dos 

principais aspectos culturais e sociais do período; e um filme, produzido em 2007, que narrou 

à história transportada para cidade de São Paulo, do século XX, mas precisamente o final da 

década dos anos de 1950. 

Ao se pensar em produções audiovisuais tanto para o cinema, quanto para televisão 

deve-se considerar a princípio que estes produtos consistem a priori, de uma narrativa; elo que 

o conecta com as mais variadas manifestações culturais, e lhe possibilita dialogar por meio de 

uma linguagem própria, repleta de especificidades, com qualquer narrativa presente em outros 

meios, tais como, a literatura, o rádio, a cultura popular e os mais diversos mecanismos de 

comunicação.  
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