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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo realizar um breve estudo do processo de adaptação na 
série de televisão Tudo que é sólido pode derreter (2009), da TV Cultura, a partir das 
definições de adaptação propostas por Linda Hutcheon (2011). A série busca explorar o 
universo adolescente e adapta clássicos da literatura de língua portuguesa para o contexto 
atual. A partir dos conceitos de intertextualidade e dialogismo também procuraremos 
refletir sobre como a série enquanto produto televisivo mantém relações intertextuais e 
dialógicas com outras obras. 

 
PALAVRAS-CHAVE: adaptação; ficção televisiva; intertextualidade; tudo que é sólido 
pode derreter. 
 

 
Introdução  

 O presente artigo tem como objetivo realizar um breve estudo do processo de 

adaptação na série de televisão Tudo que é sólido pode derreter4, veiculada pela primeira 

vez em 2009 e com reprises em 2010 e 2011, pela TV Cultura. A teleficção é um projeto de 

13 episódios com direção geral de Rafael Gomes, produzida pela Ioiô Filmes em parceria 

com a TV Cultura. A série busca explorar o universo adolescente a partir do cotidiano da 

protagonista Thereza, que estuda na escola grandes obras da literatura de língua portuguesa 

e acaba por envolver-se com as histórias, influenciando a forma que enxerga o mundo e 

suas decisões no dia-a-dia. Em março de 2011, o diretor Rafael Gomes lançou um livro 

homônimo baseado nas histórias do seriado. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do programa de Comunicação e Culturas Contemporâneas da UFBA, email: inararosas@gmail.com 
 
3 Professor do Curso de Comunicação Social da UFPB, email: lmousinho@yahoo.com.br 
  
4 Série televisiva criada por Rafael Gomes e Esmir Filho e produzida pela Ioiô Fillmes e pela TV Cultura. Exibida 
originalmente entre abril e julho de 2009, na TV Cultura, sob direção geral de Rafael Gomes. Tem como protagonista a 
personagem Thereza, vivida por Mayara Constantino. 
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 Primeiro faremos um breve apontamento teórico sobre questões de adaptação e 

intertextualidade, em seguida uma leitura introdutória destes aspectos observados na série. 

Para nossa análise, iremos considerar as definições de adaptação propostas por Hutcheon, 

que descreve a adaptação como “uma transposição declarada de uma ou mais obras 

reconhecíveis, um ato criativo e interpretativo de apropriação/ recuperação; um 

engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada” (HUTCHEON, 2011, p.30). 

Também partiremos do pressuposto que:  

o que é preciso frisar é que o processo de adaptação não envolve apenas 
“apropriação de sentido, ou de significado anterior”, mas acima de tudo 
uma interpretação, ou re-interpretação de sentido, e conseqüentemente, 
modificação do mesmo. Portanto, quando discutimos a questão da 
adaptação, é preciso considerar que, mais importante do que a observação 
de questões ligadas a fidelidade, ou não-fidelidade é a discussão de como 
conceitos verbais são transpostos para o novo medium e expressos por 
meios visuais, e para que fim, ou seja, quais os efeitos decorrentes da 
mudança de linguagem e do material adaptado (AZERÊDO, 2003, p.45). 

 

A ideia do seriado Tudo que é sólido pode derreter surgiu do premiado curta-

metragem de 2005 de mesmo nome do diretor Rafael Gomes. O filme é uma porta de 

entrada para o universo do dramaturgo William Shakespeare. Narra a história de uma garota 

de 15 anos que tem que estudar a peça Hamlet num momento de crise da sua vida. 

Permeado pela descoberta de um clássico da literatura universal, o filme trata da solidão, da 

angústia característica da adolescência, da vida escolar e da dor da perda. O curta-metragem 

mostra como Hamlet pode dialogar com o público jovem atual, traçando paralelos entre o 

livro e a vida, construindo uma crônica juvenil delicada e divertida, que mistura humor e 

drama para abordar o processo de formação de uma jovem. 

 O seriado tem a mesma proposta do curta-metragem de dialogar com o público 

jovem da atualidade, traçando paralelos entre o vasto mundo da ficção e a realidade juvenil. 

Sendo agora uma construção dramatúrgica em capítulos, o seriado possui a mesma 

protagonista como personagem fixa, envolvendo-se a cada episódio com uma obra 

importante da literatura de língua portuguesa. Os textos abordados, reinventados e 

reinterpretados são Os sermões, do Padre Antonio Vieira; Macunaíma, de Mário de 

Andrade; Quem casa quer casa, peça de Martins Pena; O guardador de rebanhos, poema 

de Fernando Pessoa; Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, de Clarice Lispector; 

Quadrilha, poema de Carlos Drummond de Andrade; Ismália, poema de Alphonsus de 
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Guimarães; Dom Casmurro, de Machado de Assis; Macário, de Álvares de Azevedo; 

Senhora, de José de Alencar; Canção do exílio, poema de Gonçalves Dias; Os lusíadas, de 

Luiz de Camões e Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. 

 Questões de adaptação e relações intertextuais entre outras expressões artísticas, 

como a literatura, e os meios audiovisuais, como o cinema e a ficção televisiva fazem parte 

do próprio desenvolvimento da linguagem audiovisual. Hoje em dia, essas relações estão 

cada vez mais estreitas e tangenciadas, tanto do ponto de vista do conteúdo, quando da 

forma. Para Hutcheon, com o advento das novas tecnologias e a convergência das mídias, a 

autoria passa obrigatoriamente pela adaptação (HUTCHEON, 2011). 

 A indústria cinematográfica sempre foi constituída em sua maioria de obras 

adaptadas. Nos Estados Unidos, grande produtor mundial de séries, cada vez mais cineastas 

estão migrando para televisão, realizando séries com formatos inovadores, onde cada 

episódio lembra um filme.  

 No âmbito das narrativas brasileiras de ficção, muitos são os exemplos que 

configuram essa relação entre o cinema e os outros meios de comunicação. Programas 

televisivos são adaptados para o cinema, como Os Normais, Casseta e Planeta e A Grande 

Família, assim como filmes adaptados de livro tornam-se material audiovisual adaptado 

para os seriados, como Carandiru, O auto da Compadecida e O bem amado. O programa 

Cena aberta, com direção geral de Jorge Furtado, exibido pela Rede Globo em 2003, 

misturando ficção e documentário, adaptou obras da literatura como o romance A hora da 

estrela e o conto As três palavras divinas para a TV, como Luiz Fernando Carvalho 

adaptou, também para a Rede Globo, Dom Casmurro e A Pedra do Reino em microsséries. 

 Para entendermos como essas questões se colocam no contexto midiático atual, 

porém longe de esgotar o assunto, identificamos algumas relações intertextuais encontradas 

no âmbito das narrativas ficcionais contemporâneas.  Nesse ponto, torna-se imprescindível 

analisar o papel da televisão e sua contribuição para ampliar as possibilidades de 

intersecções de linguagem. 

A televisão é um veículo de veículos, é um grande rio com grandes 
afluentes. Só que é um rio reversível: recebe e devolve influências. Quanto 
à imagem, deságuam na TV: o desenho, a pintura, a fotografia, o cinema. A 
palavra escrita é um rio subterrâneo, mas poderoso: a literatura está por 
baixo de toda a narrativa, a imprensa sob todos os noticiosos e todos os 
documentários e reportagens. A palavra falada é um lençol d`água, está por 
toda parte: presenças do teatro e do rádio, que também influem nos 
espetáculos musicais e humorísticos. Mas a linguagem marcante, de base, é 
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a do cinema: composição e montagem de imagens. A diferença está em que 
a TV é um cinema caudaloso e ininterrupto que, ritmado pelos comerciais, 
se distribui por milhões de receptores, numa linguagem que combina todas 
as linguagens, numa produção seriada e industrializada da informação e do 
entretenimento. (PIGNATARI, 1984, p.14) 

 O seriado Tudo que é sólido pode derreter, originado de um curta-metragem, foi 

realizado por uma equipe com formação de cinema. Além de Rafael Gomes, na direção 

geral, muitos episódios contam com a co-direção e com o roteiro do cineasta Esmir Filho, 

que possui curtas premiados e dirigiu o longa-metragem Os famosos e os duendes da morte, 

que também tratam da adolescência. 

 A série adapta, a cada episódio, grandes clássicos da literatura em língua portuguesa. 

No entanto, não se trata de uma adaptação “clássica” do texto literário, mas sim de uma 

reinvenção, adaptados também ao contexto do cotidiano da protagonista Thereza. Algumas 

vezes o livro abordado serve apenas de mote para as reflexões da jovem, outras vezes o 

livro é retratado no contexto contemporâneo em que ela vive ou o é encenado em forma de 

peça dentro do episódio. Consideramos que “as adaptações mais criativas são as que melhor 

atualizam para diferentes audiências a riqueza de significados de um texto literário” 

(CORSEUIL, 2003, p.303). 

 Vamos buscar fazer aqui, então, uma reflexão sobre alguns aspectos de como 

acontece essa adaptação entre as obras literárias e o texto audiovisual e quais as diferentes 

reinterpretações propostas por Rafael Gomes e sua equipe em Tudo que é sólido pode 

derreter, identificando os pontos em comum com as obras fonte e os novos sentidos 

desenvolvidos no seriado a partir de suas estratégias próprias.  

  
 qualquer comparação entre um filme adaptado e o texto literário poderá 

ser mais produtiva se levadas em conta, tanto as especificidades de cada 
meio como as similaridades das narrativas adaptadas, e, a partir daí, 
propor uma reflexão crítica sobre os efeitos que a adaptação conseguiu ou 
não criar (CORSEUIL, 2003, p. 296). 

 
 

 Faremos o recorte de um dos episódios do seriado para a nossa análise, o episódio 

Ismália, adaptado do poema homônimo de Alphonsus de Guimaraens. Considerando a série 

de televisão em questão como uma reinterpretação do texto literário original, acreditamos 

que ela atinge outros níveis de significação de acordo com as especificidades próprias de 

sua linguagem. 
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Tudo que é sólido pode derreter: linguagem televisiva, dialogismos, intertextualidade 

 

Como já afirmamos, as relações intertextuais entre cinema, literatura e ficção 

televisiva estão cada vez mais estreitas. O seriado aqui abordado se originou de um curta-

metragem com claras relações intertextuais com a obra de Shakespeare, mas é um seriado 

por definição: possui episódios isolados, independentes, curtos e bastante dinâmicos. 

Pallotini em seu livro Dramaturgia de televisão define série como “uma produção ficcional 

para TV, estruturada em episódios independentes que têm, cada um em si, uma unidade 

relativa” (PALLOTINI,1998,p.30). 

 No entanto, sendo a televisão essa mistura de influências do campo da literatura, 

artes plásticas, da rádio, do folhetim, do cinema e mais recentemente da internet, 

proporcionou ao meio uma linguagem híbrida e particular. (BALOGH, 2002, p.24) Ainda 

segundo Balogh, a cultura sempre se caracterizou por relações intertextuais, e essas relações 

passaram por transformações ponderáveis no mundo contemporâneo.  

 Partindo da definição de Kristeva de intertextualidade, de que ela designaria não 

“uma adição confusa e misteriosa de influências, mas o trabalho de assimilação de diversos 

textos realizados por um texto centralizador que mantém a liderança do sentido” 

(KRISTEVA apud BALOGH, 2006, p.2), Balogh afirma que os mecanismos intertextuais 

utilizados na criação de ficção seriada brasileira são infinitamente mais vorazes, plurais, 

abarcadores e transformadores do que na maioria das obras literárias e destaca quão plural 

se tornou a ficção seriada brasileira em termos de utilização criativa e transformadora da 

intertextualidade (BALOGH, 2006, p.4-5).  

 Para Hutcheon, além de decodificação, a adaptação é um processo de reinterpretação 

criativa e intertextualidade. (HUTCHEON, 2011, p.47) Ainda, “adaptação vai ser 

inevitavelmente um tipo de intertextualidade se o receptor estiver familiarizado como o 

texto adaptado, um processo dialógico contínuo, conforme Bakhtin: comparamos a obra que 

já conhecemos, como a que estamos experienciando” (HUTCHEON, 2011,p. 45). 

 Também é preciso considerar o contexto em que o seriado está inserido. Trata-se de 

uma ficção seriada contemporânea feita por jovens realizadores e voltada ao público 

adolescente. É uma série que se propõe a adaptar para o universo juvenil da atualidade, 

obras literárias do universo cultural brasileiro de épocas que variam do século XVI à 

literatura moderna. Além de formar um encadeamento de obras que dialogam entre si, Tudo 
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que é sólido pode derreter consiste, inclusive, numa narrativa transmidiática5. Por isso, para 

nossa análise dos processos de adaptação no seriado consideramos importante trazer as 

definições de intertextualidade de Kristeva e Genette e as noções de Bakhtin acerca do 

dialogismo, que traz uma reflexão acerca da profusão de textos e contextos que se 

relacionam na obra de ficção contemporânea e, portanto presentes na nossa leitura do 

seriado. A partir do conceito de dialogismo, poderemos compreender melhor esse “mosaico 

de citações visíveis e invisíveis”. 

O “dialogismo” bakhtiniano se refere no sentido mais amplo, às infinitas e 
abertas possibilidades geradas por todas as práticas discursivas da cultura, 
a matriz de expressões comunicativas que “alcançam” o texto não apenas 
através de citações reconhecíveis mas também através de um processo 
sutil de retransmissão textual (STAM, 2006, p. 28). 

 Além de adaptar, reinventar e reinterpretar as obras que anunciam, o seriado dialoga 

com várias outras manifestações culturais, sejam elas inseridas no universo da protagonista 

– seja através da escola, seja através das relações com as pessoas. Observaremos a partir 

dos tópicos seguintes, como essas relações, “esse vastíssimo tecido de relações”, se dão a 

partir da análise do episódio Ismália, considerando estes fatores como enriquecedores da 

obra em questão. 

O poema Ismália 

 Ismália é um dos poemas mais conhecidos de Alphonsus de Guimaraens, poeta 

mineiro que viveu entre 1870 e 1921 e que junto com Cruz e Souza, é um dos principais 

representantes brasileiros do simbolismo.  

 O simbolismo foi um movimento artístico surgido na França no final do século XIX. 

Na literatura, seu precursor foi o poeta Baudelaire. A literatura simbolista era de uma 

escrita mais subjetiva, mais simbólica; das características da poesia simbolista estão 

justamente o subjetivismo, a musicalidade e o transcendentalismo. Os poetas simbolistas 

escreviam sobre temas místicos, espirituais, ocultos. 

 Os sonetos de Alphonsus de Guimaraens apresentam métrica e rima, são bastante 

envolvidos na religiosidade e tematizam a morte, a solidão, o amor impossível e a 
                                                 
5 Narrativa transmidiática faz referência a uma nova estética que surgiu em resposta à convergência das mídias. Consiste 
numa narrativa que pode ser encontrada em várias plataformas, onde o espectador faria o papel de caçador/coletor 
perseguindo pedaços da história em diferentes canais, estejam eles em meios impressos,na internet, no vídeo game, na 
televisão. No caso do seriado que estamos tratando, o seu website é uma das plataformas de transmídia do seriado, onde 
podemos acompanhar o diário da personagem Thereza e interagir com ela, dentro do universo ficcional (JENKINS, 2009, 
p.49). 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7

inadaptação ao mundo. Aos 18 anos o poeta sofre uma perda que segundo seus biógrafos 

exerceu grande influência sobre seu trabalho, a morte de sua prima e noiva. Grande parte 

dos seus escritos são dedicados a ela e ao seu amor sublimado, interrompido precocemente. 

(CAMPOS, p.1). 

 Segue abaixo a reprodução do poema Ismália6·: 

 
Quando Ismália enlouqueceu, 
Pôs-se na torre a sonhar... 
Viu uma lua no céu, 
Viu outra lua no mar. 
 
No sonho em que se perdeu, 
Banhou-se toda em luar... 
Queria subir ao céu, 
Queria descer ao mar... 
 
E, no desvario seu, 
Na torre pôs-se a cantar... 
Estava perto do céu, 
Estava longe do mar... 
 
E como um anjo pendeu 
As asas para voar... 
Queria a lua do céu, 
Queria a lua do mar... 
 

 Não pretendemos fazer uma análise textual do poema; levantaremos agora, apenas 

impressões, que facilitarão o leitor ao se deparar com o estudo sobre o episódio. 

 A primeira observação quanto ao poema é a sua musicalidade – por conta da métrica 

e rima, cara aos simbolistas. A temática trágica dos versos ganha uma serenidade 

melancólica, justamente por causa da musicalidade. Logo na primeira estrofe temos 

representada a instabilidade emocional do ser humano “Quando Ismália enlouqueceu/Pôs-se 

na torre a sonhar...”. Na segunda estrofe, a personagem se vê perdida entre a fantasia e o 

real “No sonho em que se perdeu...”. Na terceira estrofe, a personagem quer, através do seu 

cantar, desprender-se da realidade, render-se ao sonho e a fantasia. Na estrofe final, a 

personagem, já tomada pela fantasia, sem distinguir o sonho do real, se entrega ao mar. 

Para a professora Lílian Campos, o poema expressa a dualidade entre o corpo e a 

alma, a imagem do ser humano preso ao desejo de unir matéria e espírito, “mas frustrado 

                                                 
6 Extraído do site http://www.releituras.com/alphonsus_ismalia.asp 
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pela consciência da distância intransponível que o separa do seu objetivo” (CAMPOS, p.3-

4). 

  
 Levada, sutil e delicadamente, por um desvario, Ismália se permite sonhar 

com o possível encontro de matéria e espírito. Mas, já que ele não é 
realizável em vida, então é à morte que Ismália se entrega. No entanto, essa 
entrega está banhada por uma singeleza única: semelhante  a um anjo, 
sua alma sobe embalada por um cântico, enquanto seu corpo  imensidão 
do oceano. (CAMPOS, p.3) 

 
 Fica-nos a impressão de que para a personagem não bastaria o reflexo da lua, que 

podemos entender como a vida terrena. O sentimento desejado de completude se daria 

apenas com a “lua do céu” e com “a lua do mar”, não apenas no cotidiano, mas no encontro 

com o absoluto, o que exigiria de Ismália transpor a fronteira da vida para a morte. 

(CAMPOS, p.4) 

 Mesmo em se tratando de uma história trágica, ela é mostrada de uma forma serena, 

por causa das metáforas, símbolos e da musicalidade. Ismália parece ir-se sem se dar conta 

de que está indo, não há violência ou desespero.  

 A personagem e o poema ainda refletem a instabilidade do ser humano, os 

momentos de tristeza, dor solidão, ou sentimentos e desejos que temos e muitas vezes 

desconhecemos, mas que somos tomados por eles. 

 

O episódio Ismália7 

 Pode-se dizer que adaptar uma obra literária em audiovisual não é uma tarefa 

simples. Adaptar um poema simbolista do começo do século XX para um seriado televisivo 

jovem nos dias atuais traz uma peculiaridade maior. Considerando esse processo de 

interpretação, acreditamos que se faz necessário considerar o contexto das obras: 

Afinal, livro e filme estão distanciados no tempo; sendo, portanto, de 
esperar que a adaptação dialogue não só com o texto de origem, mas com 
o seu próprio contexto, inclusive atualizando a pauta do livro mesmo 
quando o objetivo é a identificação com os valores neles expressos. 
(XAVIER, 2003, p.62) 

 Ainda, o texto literário, seja o romance ou o poema, é formado apenas da palavra 

escrita. No audiovisual, o texto fílmico compreende imagens, palavras, menções escritas, 

                                                 
7 Oitavo episódio da série, exibido pela primeira vez em 29 de maio de 2009. 
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ruídos e música, o que torna a organização da narrativa mais complexa (AUMONT, 2002, 

p.106). 

 Uma das estratégias de adaptação do episódio é fazer com que ele reproduza a 

atmosfera simbolista do poema. Ele é todo construído em torno dessa aura subjetiva, 

mística e oculta e para isso se vale dos recursos que a linguagem audiovisual oferece. Tal 

como o poema, o símbolo máximo do episódio é a lua. Para alguns críticos o sucesso de 

uma adaptação consistiria em pegar, em captar o espírito da obra (HUTCHEON, 2011, 

p.32). 

 Para Hutcheon, a obra “de partida” é filtrada pela sensibilidade dos adaptadores. 

Adaptadores são primeiro intérpretes, depois criadores. Em Ismália, é interessante perceber 

a forma em que essa interpretação é conduzida. O episódio propõe uma interpretação dos 

autores que é configurada a partir das interpretações da protagonista Thereza, que dentro do 

tecido narrativo adapta Ismália aos seus próprios anseios e inquietações. Ao final, junto 

com ela e com sua ajuda, também teremos uma interpretação particular do poema. 

(HUTCHEON, 2011, p.43) 

 A narrativa tem início com a protagonista Thereza ajudando sua mãe a arrumar o 

apartamento do seu tio Augusto, fechado desde a sua morte. Lá ela encontra um presente 

com seu nome, deixado como “herança”. Trata-se de um livro ilustrado do poema Ismália. 

Para nós espectadores, fica claro a partir desde momento que além da narrativa ter o poema 

como fio condutor, o livro também servirá para conduzir a protagonista em suas 

descobertas enquanto personagem inserida naquele contexto.  

 Thereza é a personagem que orienta a perspectiva narrativa, é a partir dela que 

vemos o estender das ações e é através do elemento audiovisual da voz over que sabemos o 

que ela está pensando ao longo de todo o episódio.  

 Thereza, junto com dois amigos, precisa fazer um trabalho de literatura sobre 

símbolos. Quando ela manifesta sua vontade de fazer sobre a lua e sua simbologia, se 

depara com seu presente, o livro Ismália, poesia simbolista plena de referências à lua. 

Quando ela está abrindo o livro, recebe um telefonema do seu amigo Marcus que está a 

caminho de sua casa e fala de um show da cantora Tiê que eles deveriam ir, espetáculo que 

saberemos posteriormente que se chama La lune. Quando ela mostra o livro ao amigo, 

explicando que a lua seria o tema do trabalho, Marcus comenta que o pai de Thereza está 

ouvindo naquele momento Sonata ao luar, de Beethoven. A lua, que no poema conduz 

Ismália ao seu destino, parece também conduzir as descobertas de Thereza. 
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 Ismália abre a percepção de Thereza para a existência do seu tio e do seu mundo 

subjetivo. Paralelamente, ela percebe uma das pacientes da sua mãe, que é psicóloga, com 

aspectos depressivos. O fato aguça seu interesse e aos poucos ela vai descobrindo o que 

seriam essas instabilidades da mente humana.  

 O poema fala de uma moça que questionando o seu viver, enlouquece. Desejava um 

sentimento de completude que não sentia apenas no corpo, na matéria. Queria sentir na 

alma. Vai para uma torre sonhar e acaba por se atirar da torre, morrendo afogada, pois 

queria ambas as luas, a do céu e a do mar. 

 A forma com que a narrativa vai sendo conduzida reforça o tom de mistério e 

descoberta por parte da protagonista, mas também de melancolia e incertezas, por parte de 

Augusto e de Laura, paciente da mãe de Thereza. O episódio é cheio de planos silenciosos e 

não sabemos muito sobre os dois personagens. Só escutamos a voz de Laura ao telefone e 

todos os planos que a retratam sempre a mostram distante, em segundo plano, e sendo 

observada por Thereza. Os planos também refletem a distância de Laura com relação à 

própria vida, ela sempre se mostra angustiada, triste.  Tudo o que acabamos por saber dela 

vem desse olhar filtrado pelo olhar da protagonista.  Augusto está sempre fazendo 

referências a textos literários, falando através de alegorias. Como a própria protagonista 

afirma “ele é meio simbolista”. Em seu livro Estética do Cinema, Betton diz que segundo 

Merleau-Ponty a prodigalidade ou avareza das palavras, sua plenitude ou seu vazio, sua 

exatidão ou afetação fazem sentir a essência de uma personagem de forma muito mais 

segura que muitas descrições (BETTON, 1987, p.44). 

 Dentre os recursos audiovisuais utilizados, o mais frequente é o flashback. Através 

deles vemos as lembranças de Thereza com o seu tio Augusto. Augusto era ator e se 

encontrava no final de uma temporada mal sucedida da peça Hamlet, fato que parecia 

contribuir com seu estado depressivo. Ao longo de todo o episódio nos deparamos com 

essas lembranças, onde vemos que o tio da protagonista demonstrava insatisfação com a 

vida, estava melancólico, esquecia-se dos compromissos; não era mais o tio que a levava 

para lugares divertidos8·. Em um desses momentos, bastante simbólicos dentro do universo 

que o episódio tenta retratar, Thereza e Augusto conversam de cima de um dos prédios mais 

altos da cidade porque era o lugar onde ele se sentia mais em paz, mais tranquilo. 

 Através da observação do estado depressivo da paciente de sua mãe, Thereza acaba 

fazendo uma analogia com o estado do seu tio antes da sua morte. Também existe uma cena 

                                                 
8 Como menciona a protagonista em voz over em determinado momento, quando fala da relação que tinha com o tio. 
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em que Laura vai parar na cobertura de um prédio alto alegando que ali no alto era o único 

lugar que podia respirar. 

 Numa narrativa audiovisual, a arte de composição tem um papel fundamental em 

estabelecer além do equilíbrio harmonioso do conjunto reafirmar o caráter psicológico ou 

dramático de uma cena. Em geral, a ambientação do seriado é bastante simples, nada salta 

aos olhos. Tudo parece se encaixar na proposta despretensiosa de mostrar uma jovem de 

classe média e sua rotina escolar. Mas quase sempre, incluindo o episódio que estamos 

tratando, ele faz uso de licenças poéticas (ou imagéticas) e passamos a compartilhar um 

mundo imaginado por Thereza. Vemos um mundo de fantasia, com um cenário com uma 

torre, uma lua, um mar – como num palco de teatro, representando as reflexões e devaneios 

da protagonista. Nele, vemos a representação de Laura como Ismália, em cima da torre, 

enquanto a protagonista recita o poema em voz over. Por ser como um palco de teatro, o 

jogo de luz e sombra é muito presente, e a escolha deste cenário dentro da narrativa reforça 

a atmosfera obscura e o clima de dúvidas e incertezas que permeia os personagens da trama. 

Muitas das lembranças que Thereza tem do seu tio são dentro do teatro, numa ambientação 

escura e silenciosa.  

A iluminação é um ‘cenário vivo e quase um ator’. Cria lugares, climas 
temporais e psicológicos, cria estética. Assim como as linhas, as formas e 
as cores, a luz pode produzir efeitos sobre a sensibilidade de nossos olhos, 
mas também sofre sensibilidade como um todo. As percepções afetivas 
(ou mentais) são acompanhadas de sensações e de sentimentos agradáveis 
ou desagradáveis, donde os efeitos de uma bela paisagem ou de uma 
música harmoniosa, benéficas ao corpo e ao espírito. Através do jogo e da 
arte dos valores – ou seja, das diferentes gradações de sombra e luz – o 
cineasta pode obter a sensação de realce dando a seu assunto a atmosfera e 
o valor expressivo que deseja (BETTON, 1987, p.55). 

 Conforme vemos as três histórias se desenrolarem na tela: as lembranças do tio, o 

mundo imaginário de Thereza e as ações de Laura, a paciente de sua mãe, refletimos junto 

com a protagonista, que naquele contexto, seu tio Augusto e Laura seriam como Ismália. 

Ambos se viam presos num mundo de loucura dor, solidão e foram para suas “torres” em 

seus momentos de instabilidade. 

Outro recurso utilizado com frequência e que se destaca ao longo da narrativa 

audiovisual são planos centralizados no rosto dos personagens, como se a câmera, reagindo 

ao seu silêncio (de Thereza, Augusto e Laura), desejasse mostrar o que eles estavam 

sentindo através da expressão dos seus rostos. 
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(O primeiro plano) cria assim uma proximidade e um isolamento      
privilegiados, oferecendo grandes recursos, em particular permitindo 
valorizar o rosto do ator, ele revela ou trai uma expressão. Malraux disse: 
‘o cinema permitiu que se descobrisse a infinitiva diversidade do rosto 
humano’ (BETTON, 1987, p.31). 
 

 Muito desses momentos onde vemos apenas a expressão do rosto dos personagens é 

acompanhado pela Sonata ao Luar, de Beethoven, que além de relembrar o elemento da lua 

ao longo de todo o episódio, acaba tendo uma função mais que estética, mas também 

psicológica, “criando um estado onírico, uma atmosfera, choques afetivos que exaltam a 

emotividade” (BETTON, 1987, p.47). 

 Quando Thereza termina de recitar o poema em seu mundo imaginário, onde Laura, 

a paciente, reproduz Ismália, vemos de forma sutil e simbólica a mãe de Thereza ajudando a 

sua paciente a sair da cobertura do prédio, enquanto vemos seu tio Augusto no alto do 

prédio. Em seguida, através de flashback, temos a cena onde o pai da menina informa que o 

seu tio morreu. 

 A cena seguinte, no palco de teatro, o mundo imaginário de Thereza, mostra o seu 

tio, e não mais a paciente, deitado no mar, fazendo movimentos de anjo na água 

cenográfica. A protagonista, compartilhando seus pensamentos com o espectador através da 

voz over, conclui que naquela história o seu tio foi Ismália, mas que todos poderiam sê-la; 

todos têm momentos de tristeza e dor, porém as coisas podem mudar. 

 No texto há relações intertextuais bastante perceptíveis que servem para reforçar a 

atmosfera melancólica que a narrativa propõe. Naturalmente, a percepção dessas relações 

dependerá da atenção e do repertório do espectador. E muitas vezes, de tão imbricadas e 

naturais, podemos deixar essas referências passarem despercebidas, por mais que haja uma 

sensação que seja construída. 

 Além das referências musicais da cantora Tiê e do compositor Beethoven, há o 

monólogo que a sua amiga Dalila (e antagonista em certos momentos) encena, onde mostra 

uma mulher que ora canta, sussurra ou grita “a moça afogada”, fazendo clara referência à 

personagem Ismália, mas também à personagem Ofélia, da peça Hamlet, que o tio de 

Thereza encena.  

 Através das lembranças de Thereza, vemos que Augusto fala que apesar de ter se 

preparado 20 anos para o papel de Hamlet, percebeu que se identificava mais com a 

personagem feminina da peça, Ofélia. Numa das cenas com a sobrinha, ele cita o famoso 

trecho da peça que fala sobre “os mistérios entre o céu e a terra”, reforçando o que poderia 
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acontecer depois com ele. Na peça de Shakespeare, Ofélia, tomada pela loucura, acaba se 

afogando.  

 Da mesma forma que a simbologia do poema Ismália é constituída em torno da 

figura da lua, ela acaba por constituir o símbolo da história contada no episódio, por conta 

dos seus possíveis significados e representações, que refletem as vivências e a reflexões de 

Thereza. A protagonista fala em determinado momento “A lua simboliza as aparências, a 

imaginação, o mundo visível. Mas ela também tem uma face oculta, um lado eternamente 

escuro que a gente nunca enxerga, que nem os seres humanos”. 

 A lua como símbolo está presente tanto no nível da história – ao longo do episódio, 

por conta do trabalho, Thereza e seus amigos conversam sobre seus muitos significados, 

como no nível do discurso, através da ambientação, do cenário, da trilha sonora, do uso da 

luz. 

 A narrativa sugere que essa reflexão, que teve como ponto de partida seu trabalho de 

literatura, fez Thereza entender essa face oculta do seu tio, e entender seu suicídio. Também 

fez a protagonista entender um pouco mais sobre a natureza humana. Ela fala, ao final “A 

Ismália é tipo uma Ofélia. As duas se iludem e se afogam na confusão da cabeça delas, 

misturando o real com o imaginário. Hoje eu entendo porque o meu tio queria fazer a 

Ofélia”. 

 E dentre os inúmeros significados que a lua pode representar (citados por Thereza e 

seus amigos, quando finalmente apresentam o trabalho de literatura) é o de purificação, de 

renovação. E assim, como Ismália parte serena, sem desespero ou tristeza, Thereza aceita a 

morte do seu tio, com serenidade, pois da mesma forma que a lua tem as suas fases, os tem 

os seres humanos.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ao lançar nosso olhar sobre o processo de adaptação e intertextualidade na série 

Tudo que é sólido pode derreter, gostaríamos de destacar alguns conceitos e reflexões que 

alguns autores vêm desenvolvendo nas últimas décadas. Primeiramente que as relações 

intertextuais são inerentes à criação artística, mas que essa transformação e assimilação 

avassaladora de vários textos de múltiplos meios refletem dados da contemporaneidade, 

como as convergências de mídia. Segundo, sobre a noção plural de adaptação. No cenário 

contemporâneo, muitos críticos dizem compreender as particularidades do processo 
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adaptatório bem como as especificidades dos diferentes meios e seu contexto, mas se 

contradizem em suas análises muitas vezes quando se tratam de adaptações audiovisuais de 

obras clássicas da literatura, por exemplo, encarando adaptação sempre como redutora, 

minimizada. 

 Para alguns, conforme argumenta Robert Stam, a literatura sempre 
possuirá uma superioridade axiomática sobre qualquer adaptação, por ser 
uma forma de arte mais antiga. Porém, essa hierarquia também envolve o 
que ele chama de iconofobia (uma desconfiança em relação ao visual) e 
logofilia (a sacralização da palavra) (STAM, 2000, p. 58). Logicamente, a 
visão negativa da adaptação pode ser um simples produto das expectativas 
contrariadas por parte do fã que deseja fidelidade ao texto adaptado que 
lhe é querido, ou então por parte de alguém que ensina literatura e 
necessita da proximidade com o texto – e talvez de algum valor de 
entretenimento – para poder fazê-lo (HUTCHEON, 2011, p.24). 

 
 
 Ao adaptar textos literários clássicos para a televisão, Tudo que é sólido pode 

derreter exemplifica bem o caráter intertextual dos produtos para televisão 

contemporâneos, como reforça o conceito de que a adaptação é uma reinterpretação criativa 

da obra original, além de ser fundamental considerar tanto a linguagem específica de cada 

meio (no caso do poema: a escrita, no caso da televisão, a imagem, o som, os diálogos, os 

movimentos de câmera, a fotografia) como o contexto em que as obras estão inseridas. 

“Como processo de criação a adaptação envolve tanto uma reinterpretação como uma 

recriação, apropriação ou recuperação, dependendo da expectativa” (HUTCHEON, 2011, p. 

29). 
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