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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
Há muito tempo eu queria escrever este livro e não sabia que queria. Foi 

preciso que amigos que sempre conversam comigo sobre o assunto, me 
alertassem para o fato. 

Na verdade, desde os anos oitenta, venho escrevendo ensaios, artigos e 
crônicas sobre a tradução de títulos de filmes estrangeiros, e, em várias ocasiões, 
dei palestras sobre o tema. Uma das primeiras, acho que foi em 1988, em um 
daqueles famosos congressos de semiótica e literatura, organizados pela 
Professora Elizabeth Marinheiro, em Campina Grande. 

Nessas palestras, ou em conversas informais, sempre notei como os meus 
ouvintes se divertiam com o contato com os títulos que os filmes americanos 
recebiam no exterior, e, em algumas ocasiões, cheguei a me sentir como um 
comediante fazendo plateias gargalharem.  

Não vou dizer que não gostava do efeito porventura hilário dos meus 
comentários, mas, claro, esse lado folclórico, anedótico, pitoresco, embora 
inevitável, era só um efeito colateral que não podia obscurecer a seriedade do 
assunto. 

Coisas engraçadas a parte, para mim, que sou apaixonado por cinema e 
línguas estrangeiras, este foi sempre um tema fascinante – uma espécie de 
instância privilegiada onde se cruzam dois tipos de discurso bem diferentes: o 
verbal e o não-verbal. Consequentemente, um alvo fértil para o exercício de 
teorias da linguagem e para a prática de análises, porventura geradoras de novas 
teorias. 

Ao ser alertado pelos amigos sobre a necessidade de transformar esses 
ensaios e anotações de palestras em um livro, montei imediatamente o projeto e  
procurei a Coordenadora da Pós-graduação em Letras da UFPB, que aprovou a 
ideiae lhe deu a devida viabilidade para publicação. 

Mas, que estrutura dar um livro de assunto tão vasto e tão novo? 
Algo evidente para mim desde o início era o corpus. Como os Estados 

Unidos sempre foram os grandes exportadores de cinema no mundo, para mim 
estava claro que eu queria investigar como os títulos dos filmes americanos são 
traduzidos no exterior. 

Outra coisa clara era a hipótese, a saber, a de que essas traduções 
poderiam porventura refletir um perfil antropológico dos tradutores. Assim, se os 
textos de partida eram os títulos dos filmes americanos, os textos de chegada eu 
quis que fossem suas traduções, não apenas em um, mas em vários países, pelo 
menos cinco, que escolhi por serem aqueles com cujas línguas tenho alguma 
familiaridade: Alemanha, França, Itália, Espanha e Brasil, com eventual inclusão 
de países que falam línguas comuns a estes, como Argentina, Venezuela e 
México em relação à Espanha, e Portugal em relação ao Brasil. 



Como analisar estes títulos e suas traduções de um modo minimamente 
sistemático? Achei que seria interessante dispor de uma grade teórica mínima 
que pudesse facilitar o cotejo, e a proposta constante do capítulo “Um pouco de 
teoria” é de minha inteira responsabilidade. Já a ideiade que intitular equivale a 
interpretar, partilho-a com correntes de pensamentos conhecidas, como a 
Semiótica e a Estética da Recepção. 

Penso que o essencial do livro está nos Estudos de Casos, onde, como o 
nome diz, me detenho em casos particulares em que as traduções estrangeiras 
diferem tanto dos seus originais, ao ponto de suscitarem reinterpretações dos 
filmes. Nesses 20 estudos, que ordeno pelas datas dos lançamentos, faço questão, 
em cada caso, de contextualizar o filme em sua época ou em sua temática, e de 
resumir as linhas gerais do enredo, dois expedientes mecânicos, mas, sem os 
quais, a análise dos títulos (o original e os estrangeiros) se tornaria obscura para o 
leitor que por acaso desconheça o filme, ou que o tenha visto há muito tempo. 

Como o leitor notará, centrei-me no cinema americano dos anos 30, 40 e 
50 – a chamada Hollywood clássica - e, confesso, o fiz porque é o cinema de que 
mais gosto e o que melhor conheço. Mas, acho que posso dizer também que é a 
fase em que as traduções dos títulos são mais interessantes e rendem leituras mais 
ricas. 

Hoje em dia se traduz melhor os títulos dos filmes americanos (e 
estrangeiros de um modo geral), e ´melhor´ quer dizer: com mais fidelidade e 
respeito aos originais. Mas, ora, justamente porque nos velhos tempos as 
“traduções” (aspas propositais) eram mais livres e ousadas, o corpus a analisar é 
bem mais instigante. Tão livres e ousadas que na maior parte dos casos – como o 
leitor verá – nem chegavam a ser traduções, mas reintitulações. 

Houve mesmo, creio eu, uma maneira trintista-quarentista-cinquentista de 
dar títulos a filmes que, espero, está destacada neste livro. Vejam só: quem, hoje 
em dia, daria a filmes títulos caudalosos e melodramáticos como estes, brasileiros 
que cito de cabeça: Amar foi minha ruína, Suplício de uma saudade, Angústia 
de tua ausência, Deus sabe quanto amei, Pelo amor de nosso amor, O que o 
amor nos negou, ou ainda, Sem lei e sem alma, Os brutos também amam, Da 
terra nascem os homens, E o sangue semeou a terra? 

Bem, mudou a maneira de (re)intitular porque o cinema e as pessoas 
mudaram. Se para melhor ou para pior, não sou eu que vou decidir, nem este 
livro. Aliás, fica aqui a anotação para um novo estudo comparativo, no caso, 
entre as intitulações modernas e as antigas. 

 Devo ainda dizer que este livro não teria sido possível sem a pesquisa em 
fontes preciosas como: dicionários de filmes e de cineastas, guias de vídeos e 
dvds, nacionais e estrangeiros, e sites na internet, particularmente o 
imprescindível /internetmoviedatabase/. 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUÇÃO AO(S) PROBLEMA(S) 
 
 
 
 
 
Para o grande público talvez não, mas para os aficcionados do cinema a 

tradução que recebem os títulos de filmes estrangeiros localmente exibidos foi 
sempre um problema que chamou a atenção. 

Os espectadores brasileiros mais atentos, por exemplo, sempre se 
incomodaram, ou se intrigaram, com essas traduções, especialmente os que têm 
alguma noção de inglês, já que os Estados Unidos sempre foram, historicamente 
falando, o grande exportador de cinema, para nós e para o mundo. 

Entre os cinéfilos brasileiros (e possivelmente, os europeus também) há 
mesmo um anedotário em torno do assunto, que tem alimentado mexericos 
depreciativos, e mesmo textos de humor – alguns com brincadeiras maldosas 
que, por exemplo, concedem aos portugueses (nossas eternas vítimas de 
anedotas) a autoria de títulos, em alguns casos, inexistentes. 

Se por acaso não há tanto a comentar quando o filme americano se chama, 
no original, A place in the Sun, e localmente passa a se chamar Um lugar ao sol, 
não é o mesmo caso quando o original é Meet me in St Louis (´encontre-me em 
St Louis´) e transforma-se, no Brasil, em Agora seremos felizes. 

O que aconteceu no primeiro exemplo foi a tradução literal do título 
original do filme de George Stevens (1951); já no segundo exemplo, não se pode 
dizer a rigor que tenha havido tradução brasileira para o filme de Vincente 
Minnelli (1950). 

Neste segundo caso, nenhum dos termos no título de partida encontra um 
equivalente no título de chegada, as estruturas sintáticas diferem e sequer os 
campos semânticos são os mesmos - ao ponto de uma pessoa desavisada poder 
supor que se trata de dois filmes diferentes. 

O que, de fato, aconteceu com o filme de Minnelli no Brasil foi que o seu 
título original foi sumariamente descartado e optou-se por um outro, substitutivo. 
A esse expediente nós estamos dando o nome, aqui, de reintitulação – seja esta 
vista como uma modalidade de tradução, ou não.  

Três casos de especial indignação entre cinéfilos são os de Splendor in the 
grass (Elia Kazan, 1960) Days of wine and roses (Blake Edwards, 1963), e 
Reflexions on a golden eye (John Huston, 1968). Retirados de poemas da língua 
inglesa, estes títulos transportam uma carga de lirismo que lhes concedem um 
poder de reverberação encantador, à parte a qualidade dos filmes que intitulam. 
De fato, grosseiramente prosaicos, os nossos títulos para estes filmes foram, 
respectivamente, Clamor do sexo, Vício maldito e O pecado de todos nós, 
quando, de fato, as traduções literais seriam possíveis, respectivamente, 
´esplendor na relva´, ´dias de vinho e rosas´ e ´reflexos num olho dourado´. 

Por que – perguntam os cinéfilos indignados - chamar de Farrapo 
humano o filme de Billy Wilder (1945) sobre o alcoolismo, que tem o sugestivo 
título original de The lost weekend, se ´o fim-de-semana perdido´ seria 



perfeitamente viável em língua portuguesa? O filme de Fred Zinnemann sobre as 
sequelas da Segunda Guerra Mundial não poderia ter sido mesmo ´Os homens´, 
como no original The men (1950), ao invés de Espíritos indômitos? Por que não 
traduzir o Giant de George Stevens (1956) literalmente como ´Gigante`, palavra 
que dava mais certo com a diegese desse filme sobre a grandeza do Texas, bem 
mais do que a pomposamente filosófica e vazia frase Assim caminha a 
humanidade?  

Acho que já é o momento de perguntar: por que isso acontece? Por que A 
place in the Sun foi traduzido, e por que os outros, não? Quem é o responsável 
por essas traduções e/ou reintitulações e, considerando o total de filmes 
americanos distribuídos localmente, qual a frequência de uma coisa sobre a 
outra? 

Bem, comecemos explicando que, não apenas no Brasil, mas em todo país 
existe um setor comercial chamado de Distribuição. É aí que os filmes 
estrangeiros aportam, são vistos por um pequeno grupo de profissionais que estão 
incumbidos de lhes apor as legendas e de lhes atribuir um título em língua 
vernácula. 

Esses senhores, ou senhoras, detêm a liberdade de agir como lhes convém. 
A tradução dos diálogos dos filmes estrangeiros pode ser algo mais mecânico e 
mais literal, porém, no caso dos títulos dos filmes, o arbítrio concedido a esses 
senhores é infinito: eles podem traduzir o título do filme estrangeiro ipsis litteris, 
podem fazer uma tradução livre, aproximada do original, ou podem 
desconsiderar esse título original completamente, contrapondo um novo, de sua 
autoria. E com um agravante: uma vez o filme distribuído nas salas nacionais, o 
título escolhido por estes senhores fica válido para todo o sempre. Em 1937, os 
distribuidores brasileiros chamaram o filme de Leo McCarey The awful truth, 
(´a terrível verdade´) de Cupido é moleque teimoso, e este título brasileiro, sem 
importar o grau de indignação dos espectadores, é válido até hoje, e sempre o 
será. 

Com relação à frequência, confesso que não levantei estatísticas, mas, 
pelos meus cálculos, e baseado na minha convivência com o assunto, suponho 
que – para ficarmos no caso específico do cinema americano distribuído no 
Brasil - cerca de trinta por cento dos títulos originais são traduzidos, e  cerca de 
setenta por cento são submetidos ao livre expediente da reintitulação. Um 
pequeno percentual é mantido tal e qual, casos geralmente de antropônimos ou 
topônimos, como Gilda, Laura, Sabrina, Marty, Vera Cruz, Casablanca, etc.  

Conforme teremos oportunidade de ver adiante, nem toda tradução é tão 
literal, e nem toda reintitulação é tão arbitrária, normalmente “se justificando”, se 
for o caso, por elementos que, ostensivamente ou nem tanto, fazem parte do 
universo ficcional do filme secundariamente intitulado. 

Um fator – digamos assim – decididamente favorável à reintitulação, ao 
invés da tradução, está nos títulos originais que se referem a elementos 
etnocêntricos do país de origem, desconhecidos de uma plateia estrangeira. Um 
caso clássico é o de West Side Story (Robert Wise, 1961) que, se fosse traduzido 
como ´Estória do Lado Oeste´ não diria nada a um público brasileiro. Mesmo que 
se adaptasse para ´Estória da Zona Oeste´, isto não ajudaria. Notar que os 



brasileiros estão acostumados às expressões Zona Sul e Zona Norte como setores 
do Rio de Janeiro, mas, poucos sabem que Nova Iorque se divide em East Side e 
West Side, e menos ainda conhecem as implicações sociais dessa divisão urbana. 

Por isso, os distribuidores brasileiros deixaram as questões geográficas e 
sociais de lado e pensaram no tema do filme, reintitulando-o como Amor sublime 
amor. Os nossos irmãos portugueses fizeram coisa idêntica e deram ao filme de 
Wise o título de Amor sem barreiras. 

Títulos originais com nomes próprios de lugares, cidades, praças, 
logradouros, ruas, organizações, eventos ou fatos só domesticamente conhecidos, 
são normalmente inviáveis para uma tradução no exterior, e compreensivelmente, 
os distribuidores os substituem por reintitulações. Quando o ator James Cagney 
ganhou Oscar e sucesso cantando e dançando freneticamente em Yankee Doodle 
Dandy (Michael Curtis, 1942) e o filme chegou ao Brasil, os distribuidores 
devem ter tido dores de cabeça para traduzir essa expressão que até os nativos 
têm dificuldade de entender, salvo o fato de que se trata de uma canção nortista 
dos tempos da guerra de secessão – e aí chamaram o filme simplesmente de A 
canção da vitória, já que foi o Sul quem perdeu a guerra.  Confiram mais alguns 
casos de reintitulações motivadas por termos etnocêntricos (dos quais citamos, 
entre parênteses, os títulos brasileiros): Warlock (Minha vontade é lei), Peyton 
Place (A caldeira do diabo), Sunset Boulevard (Crepúsculo dos deuses), Pick 
up on South Street (Anjo do mal), Union Pacific (Aliança de aço). 

A lista das reintitulações é quase interminável, mas, para fazer justiça aos 
nossos distribuidores brasileiros não esqueçamos que, como já afirmado, um bom 
percentual dos filmes americanos distribuídos em território nacional tiveram os 
seus títulos mantidos ou traduzidos do modo mais fiel. 

Eis alguns exemplos, que cito mais ou menos ao acaso: 
Nascimento de uma nação (The birth of a nation, D. W. Griffith); As 

vinhas da ira (The grapes of wrath, John Ford); A condessa descalça (The 
barefoot Contessa, Joseph Mankiewcz); Tudo o que o céu permite (All that 
Heaven allows, Douglas Sirk); A noite do iguana (The night of the iguana, 
John Huston; Os melhores anos de nossas vidas (The best years of our lives, 
William Wyler); 55 dias em Pequim (Fifty-five days in Pekin, Nicholas Ray); 
Os homens preferem as louras (Gentlemen prefer blondes, Howard Hawks); O 
homem do braço de ouro (The man with the golden arm, Otto Preminger); 
Anatomia de um crime (Anatomy of a murder, Otto Preminger); De repente, no 
último verão (Suddenly last Summer, Joseph Mankiewicz); O que aconteceu a 
Baby Jane? (Whatever happened to Baby Jane?, Robert Aldrich); Alice não 
mora mais aqui (Alice doesn´t live here anymore, Martin Scorsese); A rosa 
púrpura do Cairo (The purple rose of Cairo, Woody Allen)… 

Bem, a ser citada toda, a lista seria bem menos extensa que a das 
reintitulações que fogem aos originais, é verdade, porém, não podemos deixar de 
levá-la em conta. 

Casos que merecem uma atenção especial são os das traduções não 
literais, onde alguma transformação linguística acontece nos títulos, sem que se 
perca a ideiageral. Normalmente, nestes casos, um ou mais de um, dos termos 
originais é mantido, ou quando não, o sentido do todo, ou, se não isso, ao menos 



o campo semântico é resguardado. Eis alguns exemplos, também citados ao 
acaso. 

Em Dial M for murder (´disque M para crime´) uma só palavra é mudada, 
e com a boa desculpa de se manter a sonoridade nasalizada do original: Disque 
M para matar. Em Written on the wind (´escrito no vento´) muda-se uma 
palavra e a estrutura da frase, mas não a isotopia: Palavras ao vento. Em Sweet 
smell of success (´doce perfume do sucesso´) transforma-se causa em efeito, mas 
a ideiaé a mesma: A embriaguez do sucesso. 

Seguem-me mais alguns exemplos de traduções aproximadas, onde, às 
vezes, a estrutura linguística fica mais longa porque se acrescentam elementos da 
diegese do filme, ou mais curta, porque se evitam referências a nomes próprios 
ou expressões etnocêntricas. 

From here to eternity (´daqui à eternidade´): A um passo da eternidade; 
A touch of evil (´um toque de mal´): A marca da maldade; Some like it hot 
(´alguns gostam disso quente´): Quanto mais quente melhor; The lady vanishes 
(´a dama desaparece´): A dama oculta; The birdman of Alcatraz (´o homem-
pássaro de Alcatraz): O homem de Alcatraz; The magnificent seven (´os sete 
magníficos´): Sete homens e um destino; Twelve angry men (´doze homens 
irados´): Doze homens e uma sentença; An American in Paris (´um americano 
em Paris´): Sinfonia de Paris; The apartment (´o apartamento´): Se meu 
apartameto falasse; You can´t take it with you (´você não pode levar consigo´): 
Do mundo nada se leva; Wild river (´rio selvagem´): Rio violento; The man 
who shot Liberty Valence (´o homem que atirou em Liberty Valence´): O 
homem que matou o facínora; His kind of woman (´seu tipo de mulher´): 
Mulher daquela espécie; Paths of glory (´caminhos de glória´): Glória feita de 
sangue; Dogday afternoon (´tarde de um dia de cão´): Um dia de cão; Picnic at 
Hanging Rock (´piquenique em Hanging Rock´): Piquenique na montanha 
misteriosa. 

Em alguns casos, o limite entre tradução livre e reintitulação fica obscuro, 
especialmente quando se mudam os termos e se mantém o campo semântico, este 
visível para quem conhece o filme. Um bom exemplo está naquela comédia de 
Richard Quine (1958) em que a vizinha de James Stewart é uma bruxa (a bela 
Kim Novak) que se apaixona por ele e, com isso, perde os seus dotes mágicos. O 
título original indica os apetrechos da bruxa, Bell, book and candle (´sino, livro e 
vela´) e as reintitulações estrangeiras, sem estas palavras, mantêm a isotopia da 
bruxaria: Meine Braut ist übersinnlich (mais ou menos: ´minha noiva é 
sobrenatural´), Me enamoré de una bruja (´me apaixonei por uma bruxa´), Una 
strega in paradiso (´uma bruxa no paraíso´), e o título brasileiro, Sortilégio de 
amor. 

Eventualmente, os distribuidores brasileiros, como, aliás, os demais, 
incorrem naquele erro dos falsos cognatos. Este foi, por exemplo, o caso para a 
tradução de Tea and sympathy (1955), o filme de Vincente Minnelli que ficou na 
história do cinema como o primeiro a enfrentar a questão da homossexualidade 
masculina. Na estória, um estudante universitário sendo massacrado pelos 
colegas de campus por causa de suas características pouco viris, é socorrido pela 
sua senhoria, uma mulher mais velha que, mesmo sendo casada, chega a lhe 



entregar o corpo para provar que ele, o estudante, é homem. O que ela lhe oferece 
é, conforme está no título original, ´chá e solidariedade´, e não apenas, como está 
na tradução brasileira, Chá e simpatia. Como se sabe, bem mais grave e sério do 
que o nosso alegre ´simpatia´, o termo ´sympathy´ em inglês comporta a acepção 
de ´pêsames´. 

Em muitos casos, os tradutores de títulos de filmes, convenhamos, 
enfrentam dificuldades praticamente insolúveis. Uma delas é quando o título 
original faz trocadilhos com as palavras, impossíveis de serem reproduzidos em 
língua estrangeira. 

Um caso quase clássico está no primeiro filme que o cineasta Billy Wilder 
dirigiu, em 1940, The major and the minor. Ora, os termos ´major´ e ´minor´ 
são conhecidos no contexto americano como palavras que se referem à grade 
curricular de um curso universitário. Cursando universidade nos Estados Unidos, 
você paga disciplinas ´minor´, mas o seu diploma será referente às disciplinas 
chamadas de ´major´ - aquilo que define a sua especialidade. Estando as 
palavras, ´major´ e ´minor´ postas lado a lado como estão no título, qualquer 
espectador americano, antes de ver o filme de Wilder, pensa nesse contexto 
acadêmico, e, ao começar a sessão, dá-se conta de que foi enganado, porque o 
título investiu numa sinonímia engraçada: a estória trata apenas de um 
´major´(´major´ como em português) e de uma garota que é ´minor´, ou seja, de 
menor idade. Os distribuidores brasileiros, simplesmente deram ao filme uma 
intitulação actancial: A incrível Susana. 

Às vezes são as propriedades mesmas das línguas que trazem problemas 
aos tradutores. O fato de os adjetivos ingleses não terem gênero, por exemplo. 
Assim, o filme de Brian DePalma (1980) que contava a estória de um homem 
que cometia assassinatos vestido de mulher, se chamou tranquilamente Dressed 
to kill . Digo tranquilamente porque o termo ´dressed´ não indica o gênero e, 
portanto, não indica o sexo do assassino que, no filme se acredita ser mulher por 
muito tempo, e só no final, se revela masculino. Os distribuidores falantes de 
línguas neolatinas que tentaram ser fiéis ao original se saíram mal porque foram 
obrigados a destruir uma ambiguidade essencial ao filme: na Itália Vestido per 
uccidere (´vestido para matar´) e no Brasil, Vestida para matar. 

Outra situação de dificuldade quase instransponível é quando o título 
original é idiossincrático, uma invenção dos roteiristas ou, se for o caso, do autor 
do livro adaptado. Dois exemplos que me ocorrem são os de Strawdogs (Sam 
Peckimpah, 1977) e Clockwork orange (Stanley Kubrick, 1974). 

No primeiro caso, a expressão (´cachorros de palha´ se fôssemos traduzir 
literalmente), segundo o crítico inglês Leslie Howard não existe em língua 
inglesa e, portanto, não pode significar nada. Sem saída, os distribuidores 
brasileiros deram ao filme o título de Sob o domínio do medo. 

No segundo caso, a expressão foi criação de Anthony Burgess, o autor do 
romance adaptado por Stanley Kubrick, um neologismo, portanto, que, no 
contexto do livro/filme, significava algo parecido com o nosso ´porra-louca´. 
Mas quem iria colocar num filme um título desses? Os distribuidores nacionais 
preferiram fazer uma tradução literal, Laranja mecânica, mesmo conscientes de 
que esta expressão não tem significado algum em língua portuguesa. 



Em princípio, os distribuidores em cada país teriam, além das citadas, 
razões mercadológicas para traduzirem ou reintitularem os títulos originais da 
forma que o fazem. Com certeza, um filme que, nos Estados Unidos, se chamou 
Rope (Alfred Hitchcock, 1948) não atrairia um grande público se no Brasil, 
fielmente, se chamasse Corda. Como a estória decorre numa festa de aniversário 
em que o aniversariante está morto e os assassinos presentes, os distribuidores 
brasileiros acharam que Festim diabólico era um título mais apropriado e mais 
chamativo. 

Seguramente, não seria muito comercial, no contexto brasileiro, dar a um 
filme o título de ´Ela usava uma fita amarela´ (She wore a yellow ribbon. John 
Ford, 1949), principalmente para um faroeste cheio de batalhas. Nem a um outro 
o título de ´Alguns vieram correndo´ (Some came running, Vincente Minnelli, 
1959); e muito menos ainda ´Um, dois, três´ (One, two, three, Billy Wilder, 
1960)... No Brasil, os títulos destes filmes são, respectivamente: Legião 
invencível, Deus sabe quanto amei e Cupido não tem bandeira. 

Aqui, sem negá-la, nós vamos passar ao largo da questão mercadológica. 
Achamos que, aquém e além dela, está um elemento de natureza antropológica. 
Se é verdade que o fator comercial influencia nas traduções/reintitulações dos 
filmes estrangeiros, de qualquer forma, as alternativas para se escolher títulos 
mercadológicos é imensa, e o fato de um determinado título ter sido escolhido, e 
não outro, continua sendo pertinente. Julgamos que, no cômputo geral, essas 
traduções/reintitulações (as brasileiras até aqui citadas, e as alemães, francesas, 
espanholas e italianas que citaremos adiante) apontam para um perfil 
antropológico da civilização que o distribuidor representa. 

Em outras palavras mais simples, cada país tem a sua maneira particular 
de ser mercadológico. Esta é uma das hipóteses deste livro. 

Que existe um perfil antropológico a ser lido, por trás das 
traduções/reintitulações de títulos de filmes estrangeiros fica evidente quando o 
corpus a ser analisado é múltipolo e enfoque, comparativo. Por isso, ao invés de 
ficarmos só – por exemplo - com a distribuição de filmes americanos no Brasil, 
decidimos que um corpus maior seria mais revelador da nossa hipótese. Assim, 
vamos considerar ao todo cinco países consumidores do cinema produzido em 
Hollywood: Alemanha, França, Itália, Espanha e Brasil. Eventualmente, e 
quando necessário, incluiremos exemplificações advindas de outros países que 
falem as mesmas línguas dos escolhidos, casos de Portugal em relação ao Brasil, 
e da Argentina, México e Venezuela em relação à Espanha. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



UM POUCO DE TEORIA 
 
 
 
 
 
O que fazer com o título de uma obra? Seja ele primário ou secundário, 

como vê-lo - dentro ou fora, autônomo ou fragmentário, livre ou dependente - da 
complexa estrutura de significação que é a obra em si, romance, conto, peça, 
poema, pintura ou filme? 

Correntes de pensamento como a Semiótica e a Estética da Recepção têm 
eventualmente contribuído com sugestões interessantes para o estudo da relação 
entre título e obra. Neste livro, estas relações serão analisadas no capítulo sobre 
estudos de casos. 

Nos estudos de casos estaremos tratando de ocorrências particulares, cada 
uma explicável a seu modo, mas, por enquanto, gostaria de me debruçar sobre 
uma questão mais geral, que está, não tanto no título em si, mas, no gesto mesmo 
de intitular, ou de forma mais abstrata ainda, no fenômeno da intitulação. 

Ocorre-me que todo gesto de intitular é, em si mesmo interpretativo. Sem 
importar quem intitulou, se o próprio autor, ou outrem, o gesto – chamemo-lo 
assim - intitulatório nasceu de uma leitura da obra que, nele, ganha uma resposta 
– desculpem o pleonasmo – recepcional. Nesta perspectiva, o romancista que 
concluiu o seu romance e busca um título para ele, está sendo leitor de seu 
próprio texto. 

Como o assunto deste livro é cinema, chamo a atenção para o capítulo 
sobre títulos provisórios, onde se tem uma boa ideiade como o título de um filme, 
recepcionalmente, o interpreta. Como veremos ali, em muitos casos o projeto em 
filmagem carrega um título meramente operatório, que a equipe sente como 
inadequado e temporário, até que o filme seja concluído e, aí então, permita, em 
sua compleição, a leitura que vai propiciar a intitulação definitiva. 

Que o ato de intitular é interpretativo podemos constatar no cotejo dos 
muitos títulos que um mesmo filme recebe, de país para país. Na seção de 
estudos de casos há exemplos disso, mas, aqui já adianto um caso 
particularmente ilustrativo. 

O filme que John Huston dirigiu para a Fox em 1957 teve e tem como 
título um certo trecho do diálogo, a resposta que a freira dá ao sargento da 
Marinha que, no tempo e por causa da guerra, convive com ela, os dois sós, nessa 
ilha do pacífico. O sargento queria saber se não seria possível ela deixar um dia o 
hábito para ser sua companheira, e ela responde Heaven knows, Mr Allison 
(´Deus o sabe, Sr Allison´). Deus deve saber mesmo, porém, nós não, nem o Sr 
Allison, nem sequer a freira, pois o filme termina em mistério, e o paradeiro do 
casal fica por conta do divino. 

Será que os dois protagonistas terão um futuro comum? Esse mistério – 
essa abertura interpretativa, digamos assim – é desconsiderado no actancial título 
alemão, que denomina o filme de modo objetivo, quase descritivo: Der Seeman 
und die Nonne (´o marinheiro e a freira´), como se vê, uma recusa de interpretar 



que, por ironia, parece interpretativa, como se se dissesse: façam o que quiserem 
com a estória, mas, ela será sempre a estória de dois profissionais em conflito por 
causa das profissões. 

Mas é na Itália que vamos encontrar o exemplo mais ostensivo de esforço 
interpretativo. Lá o título do filme é L´anima e la carne, ou seja, ´a alma e a 
carne´. Pode parecer evidente que a alma está representada no filme pela freira, e 
a carne, pelo marinheiro, porém, vejam bem, intitular o filme com estes termos 
abstratos e genéricos é impor ao espectador uma grade de leitura que, certa ou 
errada, para nós ilustra a contento o potencial hermenêutico deste e de qualquer 
título. 

A propósito, no Brasil, o título do filme de Huston seguiu a abertura 
diegética do original, O céu é testemunha, o que também aconteceu na França 
(Dieu seul le sait) e na Espanha (Solo Dios lo sabe) (´Só Deus sabe´).  

Ora, nascendo sempre de um gesto interpretativo, o título, uma vez 
colocado, passa a funcionar como um índice hermenêutico para futuros leitores e 
ou espectadores. Se as interpretações dos leitores/espectadores coincidirão com 
as dos intituladores, essa é toda uma outra questão que só se esclarece na análise 
dos casos individuais. Ou se for o caso, que nunca se esclarece. 

Uma pergunta anterior, quase metafísica, que poderia ocorrer ao nosso 
leitor seria: por que as obras são intituladas? O fato é que, desde Homero, o são 
(poucas dispensam títulos e quando o fazem, o vazio semântico é funcional) e 
isto indica a necessidade – também quase metafísica – de títulos. E, por tabela, a 
necessidade crítica de lê-los. 

Menos metafísica e mais prática, uma coisa é certa: o estudioso que se 
detém no fenômeno da intitulação vai notar que, genericamente concebidos, os 
títulos se enquadram dentro de uma tipologia bem definida, com contornos e 
limites claros. 

Partindo de exemplos conhecidos da cultura universal, aqui levanto uma 
certa gama desses “tipos” de títulos, que cotejados, podem ajudar nas futuras 
análises – as que estão nos Estudos de Casos. O levantamento não é exaustivo e 
poderá, eventualmente, ser completado ou modificado por pesquisadores mais 
minuciosos ou perspicazes. Aqui, o importante é que ele possa servir de 
instrumento para a análise. 

Segue, portanto, a sugestão de uma tipologia dos títulos. Para não 
confundir com o problema da tradução e/ou reintitulação dos filmes, aqui arrolo 
apenas exemplos de títulos de obras literárias – e não de filmes! – todos citados 
em português, salvo quando desconheço o título que o livro teve no Brasil: 

 
TEMÁTICO 
Este é talvez o tipo mais comum de título, embora, não tendo feito 

cálculos estatísticos, não possa afirmar ser o mais frequente. 
Exemplos: Razão e sensibilidade, Orgulho e preconceito, Crime e 

castigo, Servidão humana, Amor de perdição, Pureza... 
 
ACTANCIAL 



Trata-se do título que tem um (ou mais de um) personagem como 
referência, podendo este aparecer pelo nome, ou por alguma característica. 

Exemplos: A Odisseia, A Ilíada, Dom Quixote, O rei Lear, Romeu e 
Julieta, Ana Karenina, Madame Bovary, Os Maias, O grande Gatsby, O 
estrangeiro, O imoralista, Dom Casmurro...  

 
TOPOLÓGICO 
É o título que denomina a obra pelo cenário, que pode variar de uma casa 

a uma cidade inteira, região ou país. 
Exemplos: São Bernardo, Vila dos confins, Grande sertão: veredas, 

Time Square, O castelo, O Ateneu, Budapeste... 
 
NARRATIVO 
O título que, na sua estrutura sintática, já prenuncia o enredo da obra, 

inevitavelmente incluindo elementos temáticos, topológicos ou actanciais. 
Exemplos: Em busca do tempo perdido, O homem que queria ser rei, A 

queda da casa de Usher, Triste fim de Policarpo Quaresma, Adeus às armas, E 
do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto...  

 
METONÍMICO 
É o título detalhista, que denomina a obra a partir de um dado elemento do 

seu universo ficcional. Atenção: o elemento escolhido pode ser simbólico, e neste 
caso, este tipo de título vai coincidir com o TROPOLÓGICO (vide adiante). 

Exemplos: O tronco do ipê, O biombo chinês, Suor, Cacau, As neves do 
Kilimanjaro, Banguê, O capote, O nariz... 

 
METALINGUÍSTICO 
O título que explicita a sua natureza textual, a de ser literatura, ou arte em 

geral. 
Exemplos: A divina comédia, A comédia humana, Memórias póstumas 

de Brás Cubas, Farsa da boa preguiça, O auto da compadecida... 
 
TROPOLÓGICO 
O de mais difícil classificação, este é o título que consiste numa figuração, 

normalmente uma metáfora a ser decifrada, nem sempre óbvia. Pode ser uma 
única palavra, uma expressão, ou uma frase completa. 

Exemplos: O coração é um caçador solitário, Doce pássaro da 
juventude, Matar um sabiá, As vinhas da ira, O sol também se levanta, Uma 
mulher vestida de sol, Fogo morto... 

 
MISTO 
Como já se pode deduzir dos casos anteriores, os vários tipos de títulos se 

misturam, às vezes de modo simples, às vezes de uma maneira intricada, que 
dificulta a identificação. 



Exemplos: A cabana do pai Tomás, Nosso homem em Havana, Otelo, o 
mouro de Veneza, A prostituta respeitosa, Vastas emoções e pensamentos 
imperfeitos... 

 
Uma categoria que pode ser acrescentada é a do título INTERTEXTUAL, 

aquele que soma o sentido do texto que se consome ao de um texto anterior, 
alheio. Naturalmente, não fica este tipo de título isento de também caber nas 
categorias precedentes. 

Exemplos: O som e a fúria, A leste de Éden, O inverno de nosso 
descontentamento, O filho pródigo, Ulisses, Por quem os sinos dobram... 

 
Evidentemente, esta tipologia não foi concebida para ficar no nível da 

descrição ou da mera constatação. Acredito que ela pode, com algum 
rendimento, ser utilizada na investigação dos processos pelos quais passam a 
tradução livre e a reintitulação dos títulos de filmes. 

Do mesmo modo, acredito que o estudo desses processos, com uso da 
tipologia sugerida, pode ser esclarecedor da hipótese levantada no capítulo 
anterior, segundo a qual, aquém e além, do fator mercadológico, as reintitulações 
caracterizariam um perfil antropológico dos reintituladores. 

E aqui fica incluída a ideiade uma pesquisa mais extensiva, com um 
número maior de casos estudados, de forma que as recorrências possam ser dadas 
como índices caracterizadores.  

Se, suponhamos, a Alemanha porventura dá a títulos topológicos 
americanos, reintitulações frequentemente tropológicas – isso deve ter a ver com 
a forma de ser do povo alemão. Por que, se fosse o caso de as estatísticas 
encaminharem a esse dado, os títulos brasileiros seriam mais temáticos que os 
franceses, ou os espanhóis mais metonímicos que os italianos? 

Estas são perguntas abstratas, mas, com certeza, a análise detida de um 
número cientificamente pertinente de casos deverá conduzir a elas, ou a outras de 
similar consequência. 

Para sair da abstração, por que o minimamente narrativo e topológico 
título americano The Ox-Bow incident (´o incidente de Ox-Bow´) ficou 
eminentemente tropológico na Itália (Alba fatale / ´aurora fatal´) e no Brasil 
(Consciências mortas), cada um com metáforas bem diversas, uma locativa, a 
outra essencialmente psicológica? 

Por que o descritivo e topológico Bad day at Black Rock (´dia ruim em 
Black Rock´) ficou completamente narrativo na França (Un homme est passé / 
´passou um homem´), temático no Brasil (A conspiração do silêncio) e 
parcialmente topológico na Alemanha (Stadt in Angst / ´cidade com medo´)?  

Por que o narrativo Gentlemen´s agreement (´acordo de cavalheiros´) 
ficou tropológico na França (Le mur invisible / ´o muro invisível´) e temático no 
Brasil (A luz é para todos)? 

Por que o tropológico To kill a mockingbird (´matar um sabiá´) ficou 
temático no Brasil (O sol é para todos) e recuperou a figuração do original, de 
modo completamente diverso na Itália (Il buio oltre la siepe / ´o escuro além da 
cerca´)? 



Por que o tropológico The seven year itch (´a coceira dos sete anos´) ficou 
francamente narrativo na Itália (Quando la moglie è in vacanza / Quando a 
mulher está de férias´) e misto – narrativo/tropológico -  no Brasil (O pecado 
mora ao lado)? 

Bem, este não é o momento de responder estas perguntas que, como dito, 
só uma pesquisa mais extensa e profunda poderia recobrir. Por enquanto, 
conduzo o leitor ao capítulo seguinte, onde pelo menos vinte casos de 
reintitulações em cinco países diferentes serão analisados de perto. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOLLYWOOD EM OUTRAS LÍNGUAS 
 
 
 
 
 
Façamos um pouco de ficção. 
Suponhamos que estamos em um grande seminário internacional sobre 

produção e realização cinematográficas. Em mesas redondas, debatem o tema e 
suas consequências, especialistas de países diferentes, a saber, Alemanha, 
França, Itália, Espanha e Brasil. 

Para ilustrar a questão das difíceis relações entre a produção e a realização 
em cinema, os organizadores do seminário decidiram incluir na discussão filmes 
que tratam diretamente do assunto, e um deles foi o clássico The bad and the 
beautiful (1952) do cineasta americano Vincente Minnelli, como se sabe, uma 
das abordagens mais contundentes dos bastidores hollywoodianos. 

Os debatedores se expressam, cada um, em sua língua nativa, e cinco 
tradutores poliglotas passam, em cada caso, tudo para o inglês, supostamente a 
língua que a maior parte da plateia dominaria. Ora, vejam bem, como esses 
tradutores seriam especialistas em língua, e não necessariamente em cinema, eles 
vão se deparar com problemas toda vez que um título de filme for citado por cada 
um dos membros da mesa. 

Se, ao ouvir o título do filme de Minnelli da boca do palestrante alemão, o 
intérprete o puser, tal e qual, em inglês, os presentes não vão ficar sabendo de 
que filme se trata, pelo simples fato de que na Alemanha The bad and the 
beautiful (´os maus e os belos´) é conhecido por um nome bem diferente: Stadt 
der illusionen, ou seja, ´cidade das ilusões´. Ora, ´City of illusions´ é um título 
inexistente no mundo cinematográfico de língua inglesa. O intérprete francês, e 
consequentemente, os seus ouvintes, vão ter o mesmo problema, pois na terra de 
Molière o filme é chamado de Les ensorcelés, isto é, ´os enfeitiçados´. Na 
Espanha o filme de Minnelli é conhecido por Cautivos del Mal (´escravos do 
mal´), na Itália, por Il bruto e la bella (´o feio e a bela´) e, finalmente, no Brasil o 
filme de Minneli se chama Assim estava escrito. 

Para a comunicação não sofrer ruídos perturbadores, o ideal seria que cada 
intérprete fosse, além de poliglota, um cinéfilo tão refinado ao ponto de conhecer 
os títulos que os filmes estrangeiros receberam no país cuja língua ele, no 
momento, traduz. No caso de não o ser, o problema persiste, sem solução à vista. 

Ainda que a situação aqui criada seja ficcional, os problemas de 
comunicação entre estrangeiros que discutem cinema não são muito diferentes do 
que nela está ilustrado. 

Não apenas os títulos de filmes são, conforme visto, com frequência 
traduzidos de forma diferente dos originais, como a comunidade cinéfila de cada 
país importador se acostuma a essas reintitulações, ao ponto de elas passarem, 
com o tempo, a fazer parte do imaginário cinematográfico localmente cultivado. 

No Brasil, por exemplo, Os brutos também amam, Um corpo que cai e A 
noviça rebelde são os títulos com que pensamos – e posso acrescentar: com que 



sonhamos - os filmes de George Stevens, Alfred Hitchcock e Robert Wise, a eles 
incorporados como se lhes fizessem parte. E os títulos originais só são 
eventualmente cogitados por um pequeno grupo anglófono - e muitas vezes, se 
cogitados, são estranhados ou mesmo rechaçados pela maior parte dos 
espectadores.  

Em seguida, passamos a estudar casos especiais de grandes filmes cujos 
títulos foram reintitulados de modo diferente em cinco países diferentes, 
justamente os da nossa peça ficcional acima: Alemanha, França, Itália, Espanha e 
Brasil.  

Mas, antes disso, deve ser dito que, mesmo em número infinitamente 
menor, pode acontecer a coincidência de um filme americano vir a ter o seu título 
traduzido (e não reintitulado) nos cinco países aqui considerados, e, 
eventualmente, em quase todo o planeta. 

É muito comum que isto aconteça no caso de filmes que adaptam livros – 
romances ou peças – famosos, filmes cujos títulos originais repetem os dos 
romances ou peças adaptados. Para não deixar de citar exemplos, tais foram os 
casos de: For whom the bell tolls, The grapes of wrath, The snows of 
Kilimanjaro, The great Gatsby, Who is afraid of Virginia Woolf? Se o leitor se 
der ao trabalho de pesquisar, vai constatar que os filmes americanos com estes 
títulos tiveram os mesmos títulos (digo, literalmente traduzidos) em alemão, 
francês, italiano, espanhol e português. 

Às vezes ocorrem pequenas variações nas traduções desses livros 
adaptados para o cinema. Vejamos dois exemplos famosos: (1) Wuthering 
Heights e (2) Gone with the wind. Eis as respectivas traduções dos títulos dos 
filmes, nos países aqui considerados: (1) Stürmische Höhen (Alemanha), Les 
hauts de hurlement (França), Cime Tempestose (Itália), Cumbres borrascosas 
(Espanha), O morro dos vendavais (Portugal) e O morro dos ventos uivantes 
(Brasil). (2) Vom Winde verweht (Alemanha), Autant em emporte le vent 
(França), Lo que el viento se llevó (Espanha), Via col viento (Itália), E tudo o 
vento levou (Portugal) e E o vento levou... (Brasil). Como se nota, as variações, 
quando ocorrem, são diminutas, algumas quase perceptíveis. 

Mas, mesmo sem se tratar de adaptações de livros conhecidos do grande 
público, podem se encontrar, sim, exemplos – mais raros, é verdade - de títulos 
de filmes literalmente traduzidos em todos os cinco países aqui considerados. O 
grande sucesso de Stanley Kramer sobre o preconceito racial nos Estados 
Unidos, Guess who is coming to dinner (1967) não é baseado em nenhuma obra 
literária e, no entanto, teve os seguintes títulos nesses países: Rat mal, wer zum 
Essen kommt (Alemanha), Devine qui vient dinnner? (França) Indovina chi 
viene a cena? (Itália), Adivina quien viene a cenar esta noche (Espanha) e 
Adivinha quem vem para jantar (Brasil). Como se nota, há diminutas variações 
nas traduções (a forma interrogativa no italiano e no francês, a palavra ´noche´ 
acrescentada no espanhol, o substantivo ´dinner´ traduzido como verbo em 
francês e português...), as quais não impedem de se afirmar que os títulos são os 
mesmos nos cinco países. 

Outros casos de traduções unânimes nestes países foram (agora cito 
apenas os títulos em português): The best years of four lives (Os melhores anos 



de nossas vidas), Gentlemen prefer blondes (Os homens preferem as louras), 
The man with a golden arm (O homem do braço de ouro), Anatomy of a murder 
(Anatomia de um crime), The barefoot Contessa (A condessa descalça), 55 days 
in Pekin (55 dias em Pequim), The night of the iguana (A noite do iguana), 
Whatever happened to Baby Jane? (O que terá acontecido a Baby Jane?), Alice 
doesn´t live here any more (Alice não mora mais aqui). 

Já que foram estes, e não outros, os cinco países contemplados pela nossa 
pesquisa, não resisto em citar os casos em que o gesto de traduzir teria sido 
unânime entre eles, não fosse por um só, que quebra a regra. Assim, todos os 
distribuidores nestes países traduziram, de forma mais ou menos literal, o título 
de Singing in the rain (´Cantando na chuva´ no Brasil), mas os alemães 
quebraram a regra e o reintitularam para: Du sollst mein Glükstern sein – algo 
como: ´você deve ser a minha estrela da felicidade´. 

No mesmo sentido de quebra de regra, todos traduziram The quiet man 
(´o homem tranquilo´), menos os distribuidores brasileiros que chamaram o filme 
de Depois do vendaval. A intitulação de Laura teria sido unânime, não fosse 
pelos italianos que não gostaram do antropônimo e chamaram o filme de 
Vertigine (´vertigem´). O Bus Stop (´ponto de ônibus´) de Joshua Logan foi 
assim traduzido por todos, menos pelos brasileiros que preferiram a frase 
actancial: Nunca fui santa. O melodrama de Douglas Sirk All that heaven 
allows (`Tudo o que o céu permite`) foi intitulado assim por todos, com exceção 
dos italianos que colocaram o título de Secondo amore (´segundo amor´). O 
faroeste de John Huston The unforgiven (No Brasil: O passado não perdoa) 
teria sido mais ou menos unânime não fosse pelos franceses que deram ao filme 
o título de Le vent de la plaine (´o vento da planície´). Judgment at Nuremberg 
(´Julgamento em Nurembergue´) teria sido um exemplo de unanimidade na 
tradução, se os distribuidores italianos não tivessem preferido Vincitori e vinci 
(´vencedores e vencidos´). Todos os países considerados traduziram Black 
Narcissus como ´Narciso Negro´ menos Portugal (um dos países, como já dito, 
incluídos na pesquisa por causa da língua comum com o Brasil) que deu ao filme 
o título estranho de Quando os sinos dobram, fazendo lembrar o título de um 
outro filme, acima citado. 

Bem, já é tempo de passarmos aos estudos de casos, onde analisaremos 
mais de perto as reintitulações em alemão, francês, italiano, espanhol e 
português, de vinte conhecidos filmes americanos, escolhidos justamente pela 
exemplaridade dessas reintitulações. Como o leitor verá, em cada caso senti a 
necessidade, não apenas de reconstituir o enredo dos filmes em suas linhas 
gerais, mas também a de contextualizar o filme na sua época, de modo que 
possam ficar claros os caminhos – pertinentes ou impertinentes - tomados pelos 
reintituladores.   
 

 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 1 
 
 
 
 
 
Um dos produtos mais legítimos do cinema americano dos anos trinta e 

quarenta foi a chamada “screwball comedy”. Nesse tipo de “comédia maluca” 
tudo podia acontecer, até porque, não apenas os personagens eram 
inconsequentes em seus gestos e propósitos, como também os roteiristas dos 
filmes, que misturavam os elementos mais absurdos e cometiam as viradas de 
enredo mais despropositadas. 

O objetivo era o riso, mas, o perigo era cair no puro besteirol, o que, 
segundo a crítica Pauline Kael, não aconteceu; muito pelo contrário, foi através 
da screwball comedy que o cinema americano da época encontrou o seu caminho 
semiótico próprio, fugindo das pesadas adaptações literárias e da imitação das 
sombrias produções europeias. 

Um clássico da comédia maluca dos anos trinta vai se encontrar em 
Bringing up baby (Howard Hawks, 1938), título que já se torna irônico quando o 
espectador descobre que o “Baby” sendo educado é um leopardo, isso numa 
estória que não se passa nas florestas da África, mas em pleno urbano e 
sofisticado nordeste americano. 

Paleontólogo sério e dedicado ao trabalho, o cientista Huxley está à 
procura de um osso que fecharia o esqueleto do seu brontossauro mais recente. 
Indo no encalço de um mecenas, ao invés do osso, se topa com essa mocinha 
estabanada que bota na sua cabecinha de vento que vai conquistá-lo, para tanto 
provocando uma série de incidentes, cada um mais drástico que o outro. Batidas 
de automóveis, saias rasgadas em local público, osso pré-histórico enterrado por 
cachorro... Os atropelos prosseguem e um dos mais inconvenientes envolve um 
leopardo de estimação que a moça acabou de receber em casa e que deve 
encaminhar à tia, por coincidência uma mecenas do museu de Huxley. A situação 
se torna perigosa quando o leopardo desaparece e, sem que os donos saibam, é 
substituído por um outro, nada doméstico, que escapara de um circo ambulante. 
O filme, naturalmente, se conclui com o desabamento estrondoso do enorme 
esqueleto de brontossauro, vendo-se pedaços de ossos para todos os lados. 

Homologando o clima absurdo da estória, os distribuidores alemães 
reintitularam o filme de Hawks com uma frase irônica onde o animal é misturado 
com o tema do romance entre a moça e o cientista: Leoparden küsst man nicht, 
ou seja, ´não se beijam leopardos´. Em si mesmo absurda, a frase faz sentido no 
filme, sugerindo pelo menos duas coisas: (1) que, em sua fúria de conquista, a 
moça é um leopardo, e (2) que o cientista se sente amedrontado por essa fúria. 

Mesmo sem deixar de lado a ironia, os distribuidores franceses 
amenizaram o problema e deram ao filme o título de L´impossible monsieur 
Bebé (´o impossível senhor Bebê´), agora, como se vê, centrando toda a atenção, 
não mais nos protagonistas, mas, no animal. 



Os espanhóis optaram por um título ambíguo em que a moça e o leopardo 
– como no caso alemão - podem ser confundidos, La fiera de mi niña (´a fera de 
minha garota´). A fera, aqui, seria uma posse da garota, ou a garota seria a fera, 
ela mesma? Interessante notar que, se o pronome possessivo ´mi´ refere-se por 
acaso ao cientista Huxley, o título espera pelo final do filme para aplicar-se, pois 
antes disso o clima entre o casal protagonista é muito mais de antagonismo, que 
de romance. Noutro país de língua espanhola, a Argentina, o título também foi 
actancial, com um elemento de descrição psicológica: La adorable revoltosa (´a 
adorável revoltosa´). 

Já os distribuidores italianos saíram pela tangente e reintitularam o filme 
com o nome da protagonista, Susana (no original, Susan Vance). 

No Brasil, a protagonista feminina também foi a referida na reintitulação, 
só que, talvez, com a descrição mais apropriada às características da “comédia 
maluca”. Com efeito, nada passa melhor uma ideiadessa inconsequente e 
estabanada Susan Vance – que a impagável Katherine Hepburn faz tão bem! - do 
que a expressão bem brasileira, comum na época e hoje em desuso, Levada da 
breca. Possivelmente com intenção de duplo sentido, em Portugal, o filme se 
chamou Duas feras, que poderiam ser: (1) os dois leopardos diegéticos, o 
doméstico e o selvagem; e (2) o leopardo e a moça. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 2 
 
 
 
 
 
Para o bem ou para o mal, um dos empreendimentos semióticos da 

Hollywood clássica foi a codificação dos gêneros cinematográficos. Uns gêneros 
eram herança da grande literatura, ou do grande teatro (tragédia, comédia, 
romance), outros não. 

Um caso curioso é o do gênero “noir”, que veio, não da grande, mas da 
pequena literatura – no caso, policial - misturada com ingredientes do 
Expressionismo europeu, um movimento artístico muito mais plástico que verbal. 

Num mundo mau, pessoas más fazendo coisas más e se saindo mal – eis 
um resumo possível do gênero, sem esquecermos que tudo era narrado com 
muitas sombras, angulações anormais e pessimismo. 

Um exemplo, hoje considerado clássico, de filme noir foi dirigido pelo 
mestre Billy Wilder em 1944, e se chamou Double indemnity. 

Um corretor de seguros é convencido pela esposa de um empresário a 
fazer, para ele, um seguro de vida que, no caso de morte acidental, lhes deixaria – 
como mantém o título original do filme – uma dupla indenização, se esse 
acidente fosse por acaso em um trem. Algum tempo depois do seguro assinado, o 
casal, isto é, a mulher e seu amante-corretor, “providenciam” o acidente, com 
todos os rigores do crime perfeito. 

O problema é que as investigações vão minando a perfeição do crime, até 
o ponto em que o casal de amantes entra em crise e passa a se desentender, e o 
filme termina de modo trágico: crendo-se traído, o corretor mata a mulher e, 
também ferido por ela, relata ao seu patrão, num gravador ligado, em todos os 
seus detalhes, a estória inteira, que acompanhamos a partir do seu relato. 

Os distribuidores franceses deram ao filme de Wilder uma reintitulação 
que não fica longe da tradução literal: Assurance sur la mort, algo como, ´seguro 
de vida no caso de morte´, mas esta proximidade do original não foi a regra. 

Mais preocupados com as questões morais envolvidas no enredo do filme, 
e quase que tomando as vezes da vítima, os alemães se debruçaram sobre o 
caráter da protagonista feminina e reintitularam o filme como Frau ohne 
gewissen, ou seja, ´mulher sem consciência´. Para o espectador do filme, não há 
dúvidas de que o corretor é tão responsável pelo delito quanto a sua amante 
ambiciosa, porém, os distribuidores alemães enfatizam o que se fica sabendo ao 
longo da projeção: que a mulher não estava matando pela primeira vez, e muito 
menos traindo pela primeira vez. 

Também em tom condenatório, os distribuidores italianos se referiram, 
metaforicamente, ao caso de amor entre os homicidas e chamaram o filme de La 
fiamma del pecato (´a chama do pecado´). Embora o casal homicida tenha feito 
tudo por dinheiro – a dupla indenização do título original – nesta reintitulação 
ficam evidenciados os motivos emocionais, ou se for o caso, eróticos que tiveram 
cada um dos homicidas – o que parece ser mais pertinente para o corretor do que 



para a mulher. Desde o início do seu relato no gravador, ele se refere à atração, 
que ela exerce e, claro, quando no final, abraçado, dispara contra o seu corpo o 
gesto tem foros de crime passional. 

Os distribuidores espanhóis leram o filme de Wilder nos parâmetros de 
uma tragédia e lhe deram um título temático alusivo a esse gênero: Perdición 
(´perdição´), como se, desde sempre, o corretor, até então honesto, estivesse 
fadado, pela sua falha de caráter, a perder-se nos braços e nos planos dessa 
amante fatal. 

Já os brasileiros atribuíram a Double indemnity um título equívoco, que, 
pelo menos antes de ser visto o filme, conduz o espectador a digressões inexatas. 
Com efeito, Pacto de sangue, numa primeira leitura parece sugerir que no acordo 
entre os dois protagonistas houvesse um parentesco, ou qualquer coisa do gênero. 
Findo o filme, se constata que a palavra ´sangue´ pede um outro emprego, mais 
textual, como se se dissesse ´um pacto que conduziu ao sangue´, ou coisa 
parecida. De todo jeito, o equívoco prevalece. 

Quem, na linha dos franceses, ficou perto do título original foi Portugal, 
denominando o filme de Pagos a dobrar, embora não esteja presente aí a ideiade 
indenização, e embora o casal homicida não tenha chegado a efetivamente 
receber a quantia dobrada a que a morte do empresário lhes deu o direito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 3 
 
 
 
 
 
Embora a cor já existisse no cinema desde 1936 e grandes sucessos – 

como E o ventou levou... e O mágico de Oz, ambos de 39 - já fossem coloridos, 
na década de quarenta ainda se experimentava com esse novo recurso plástico. 

Um experimento cromático digno de nota estava no filme Leave her to 
heaven (John M Stahl, 1945), que combinava, de forma extremamente 
perturbadora, a temática mais sombria com as cores technicolor mais 
exuberantes. Em outras palavras, o filme era “noir”, e, no entanto, a tela era a 
cores, fato estranhado pela crítica, como está registrado no depoimento de James 
Age: “a ideiacentral seria plausível – disse Agee - se o filme fosse preto-e-
branco”. 

Vejamos o enredo. Apaixonados, o escritor Richard Harlan (Cornel 
Wilde) e a bela Ellen Berrent (Gene Tierney) se casam e vão residir num sítio 
afastado, chamado de “Back of the Moon” (´por trás da Lua´). Mas seria o outro 
lado da Lua, um lugar porventura escuro? O sítio é, na verdade, um paraíso de 
luz onde o forte azul do lago que rodeia a casa repete o azul turquesa dos olhos 
de Ellen. 

Ora, todo esse cromatismo exacerbado – que, aliás, deu um merecido 
Oscar ao fotógrafo Leon Shamroy – promete ao espectador um mundo de 
felicidade; mais, atenção: isso é só promessa. 

Acontece que Ellen ama tanto o marido, de modo tão egoísta, que não 
aceita dividir o seu afeto com mais ninguém, e, quem vai aparecendo como alvo 
desse afeto, ela vai sumariamente eliminando. 

A primeira vítima é o irmão de Richard, um adolescente paraplégico que 
vem morar com o casal. Para ele, Ellen providencia um afogamento no lago, 
afogamento que, para o marido e os demais, ela faz passar por acidental. Nada 
mais fácil do que afogar um paraplégico e até hoje ninguém esquece a 
contundência da cena, sobretudo o efeito já referido da coincidência cromática 
entre os olhos da assassina e a superfície do lago. 

A segunda vítima é o seu próprio filho, ainda no útero. Depois de 
engravidar. Ellen começa a desconfiar que o filho a nascer poderá tomar o seu 
lugar no coração do marido e não hesita: em um dia em que está só em casa, 
joga-se da escada abaixo e provoca o aborto. 

Depois de esses crimes serem descobertos, o marido, horrorizado, se 
afasta de Ellen e, mais tarde, vem a se envolver com uma irmã sua, que agora se 
torna a rival mor da mulher ciumenta, uma rival supostamente invencível. 
Invencível? Ellen não se dá por vencida: suicida-se de tal forma a dar a entender 
à polícia que fora assassinada pela sua rival. 

O título original do filme formula uma frase possível para uma criatura 
irremediavelmente doente como Ellen: ´entregue-a ao céu´, ou, em termos 
portugueses mais apropriado ao contexto, ´que Deus a julgue´. 



Tanto é assim que a tradução espanhola sustém essa ideiade – na 
impossibilidade de um julgamento dos homens -  um julgamento divino para 
Ellen, na frase Que el ciel la juzgue (´que o céu a julgue´). 

Os distribuidores franceses não se afastaram muito do campo semântico 
da religião e caracterizaram o conjunto do comportamento da protagonista como 
Peché mortel, sim, ´pecado mortal´. 

No mundo de língua alemã, o filme de Stahl teve uma reintitulação 
temática, de natureza dual: Hass und Liebe, ou seja, ´ódio e amor´, 
provavelmente com a sugestão embutida de que o que move Ellen ao crime é o 
amor que sente pelo cônjuge, amor que a faz odiar os possíveis rivais, mesmo 
que esses rivais sejam um inofensivo paraplégico, ou um filho a nascer. Talvez a 
ideiaficasse mais clara, e lógica, se os dois substantivos tivessem outra ordem 
(Liebe und Hass), mas, de qualquer forma, a sugestão parece ser esta. 

Que o amor é o móvel dos crimes de Ellen está explicitado na reintitulação 
que o filme recebeu no Brasil, onde – contra o pronome de terceira pessoa do 
original, ´her´ - se dá voz à protagonista: Amar foi minha ruína. E notem que 
não é só voz que se lhe dá, mas também a oportunidade de justificar-se, como se 
ela nos dissesse ´tudo o que cometi foi por amor ao meu marido´. Obviamente, 
aqui não se considera o fato de que uma pessoa normal, por mais que ame o 
esposo, não ousaria cometer assassinatos para livrar-se dos supostos rivais. 

Desconsiderada no Brasil, a natureza patológica da protagonista vai ser o 
tema na reintitulação que deram ao filme os distribuidores italianos, Femmina 
folle, expressão inequívoca e peremptória que, como um diagnóstico médico, 
significa ´mulher louca´. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 4 
 
 
 
 
 
Por alguma razão não muito clara, a Psicologia, enquanto disciplina 

científica, entrou na moda na Hollywood dos anos quarenta. De repente, os 
roteiristas de plantão passaram a incluir, nos diálogos dos filmes, palavras como 
hipnose, amnésia, dupla personalidade, complexo de Édipo, mecanismo de 
defesa, etc, isto para não dizer que alguns ousaram conceber enredos envolvendo 
distúrbios mentais, que em princípio a psicanálise ou a psiquiatria curariam, e o 
“shrink” (termo popular para analista) começou a aparecer como personagem. 

Certamente, os censores não se preocuparam muito com o problema, 
supondo que o grande público não entenderia. 

Um dos mais famosos desses “filmes psicológicos” dos anos quarenta foi 
o drama que Alfred Hitccock dirigiu para o produtor David O. Selznick, 
Spellbound (1945), em parte decorrido nos interiores de uma clínica psiquiátrica, 
com uma trama policial cujo desvendamento dependia de uma cura. O roteiro era 
do experiente Ben Hecht, a música do grande Miklos Rozsa, e havia uma cena de 
pesadelo desenhada pelo pintor Salvador Dali. 

Na estória Gregory Peck é o diretor de uma clínica de psiquiatria, só que, 
ao invés disso, devia ser o seu principal paciente. Acontece que ele vive uma 
espécie de transe psicopatológico que o faz acreditar que só ocupa aquela posição 
na clínica porque teria assassinado o ex-diretor. 

Quem o ajuda a superar o problema, e assim redimir-se da culpa de um 
crime alheio, é uma das colegas, a psiquiatra Ingrid Bergman que, afinal de 
contas, não o cura somente através de métodos científicos, mas, sobretudo, com 
muito amor. 

Com uma variação de sentido que vai de ´hipnotizado´ a ´enfeitiçado´, 
passando por ´encantado´, o título original do filme – actancialmente referido ao 
protagonista - é sugestivo, não apenas do mistério da trama, como também do 
“mistério” em que, para o grande público, consistiam as, então novatas, ciências 
da alma. 

Os distribuidores franceses deram ao filme de Hitchcock uma reintitulação 
topológica com foros actanciais, já que, de qualquer forma, não descarta o fato de 
que a clínica, chamada ironicamente de ´casa´, é, até certo ponto, também uma 
personagem no filme: La maison de docteur Edwardes (´a casa do doutor 
Edwardes´). 

Os alemães consideraram o esforço do processo de cura e enfatizaram o 
seu lado dramático, talvez melodramático. Em Ich kampfe um dich, literalmente, 
´eu luto por ti´, o sujeito é, evidentemente, a psiquiatra apaixonada, e o objeto o 
paciente que se cura por uma paixão que ajuda, mas, não há como negar, o 
trabalho consiste em uma luta. 

Na Itália, a reintitulação – com os mesmos pronomes de primeira e 
segunda pessoas - teve este mesmo sentido de compromisso de uma parte com a 



outra: Io ti salveró. Num dos países de língua francesa, a Bélgica, ocorreu o 
mesmo: Je te sauverai, ou seja, ´eu te salvarei´. 

Mais distanciados da questão amorosa, os distribuidores espanhóis 
optaram por enfatizar o método utilizado na análise e, usando um verbo único no 
imperativo, reintitularam o filme com uma ordem (ou, no contexto amoroso do 
filme, pedido) do profissional da área: Recuerda... (´Lembra...´).  

Os argentinos fizeram praticamente a mesma coisa, apenas mudando os 
termos: Cuéntame tu vida (´conta-me a tua vida´). 

Já para os distribuidores brasileiros, nem o método de rememorar o 
passado (espanhóis e argentinos), nem o empenho do profissional (alemães, 
belgas e italianos) teria adiantado muito para a realização do objetivo em vista, 
porque, no fundo, foi o amor que salvou o enfermo. E fizeram questão de 
destacar o papel desse envolvimento amoroso entre a psiquiatra e seu paciente. É 
o que diz claramente o romântico título brasileiro, de algum modo, surpreendente 
para um filme tão sombrio: Quando fala o coração. 

A reintitulação lusitana, de forma curiosa, misturou a ideiade feitiço do 
título original com o teor topológico que está na reintitulação francesa, 
compondo um título mais misterioso que pertinente: A casa encantada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 5 
 
 
 
 
 
Exemplo perfeito do estilo Hitchcock, Notorious (1946) contava uma 

estória de espionagem que, de modo quase inconsútil, misturava intriga 
internacional e romance. 

Alicia, a filha de um homem que fora condenado nos Estados Unidos por 
colaborar com o nazismo, é enviada ao Brasil num papel inverso: a de espionar 
um grupo de nazistas que reside no Rio de Janeiro e – desconfia-se – tem algum 
plano maligno para resgatar os ideais de Hitler. Tudo isso é arranjado pelo agente 
Devlin, que vem com ela ao Rio e viabiliza o encontro de Alicia com Sebastien, 
um dos nazistas disfarçados de mero empresário. Alicia e Devlin se apaixonam, 
vivem um grande caso de amor secreto, mas, a coisa se complica quando 
Sebastien pede Alicia em casamento e ela, pela imposição do papel, é obrigada a 
dizer sim. 

Numa festa na casa de Sebastien, Devlin, com a ajuda de Alicia, descobre 
o segredo do grupo nazista: na adega da casa, uma das garrafas não continha 
vinho, e sim, uma espécie de mineral branco que vem a ser o urânio, 
possivelmente ingrediente de uma futura bomba atômica. Vindo a saber da 
descoberta, Sebastien começa a, aos poucos, envenenar a esposa...  

O adjetivo do título original (´notório´) refere-se, obviamente, à situação 
de Alicia. O seu pai fora um nazista condenado pela justiça americana, e, 
portanto, o esperado é que ela detenha um perfil análogo ao do pai. Acontece que 
ela não tem, e por isso, se torna, para a Inteligência americana, a pessoa indicada 
para investigar os nazistas cariocas, que jamais imaginariam que a filha de um 
nazista trabalhasse para o governo americano. 

Nenhum dos países em questão faz alusão a essa situação. Minuciosos, os 
distribuidores alemães reintitularam o filme a partir do conteúdo da garrafa de 
vinho, encontrada por Devlin na adega, chamando o urânio metaforicamente de 
Weisses Gift, ou seja, ´veneno branco´. Esse centramento no urânio torna-se 
interessante quando se considera que o próprio Hitchcock alegava que todo o 
enredo do filme brotara desse “macguffin” – o elemento que rompe o elo entre o 
filme e a realidade. Vejam bem, estávamos em 46, a guerra terminara, que estória 
poderia ser contada sobre ex-nazistas? Uma garrafa de urânio para construir uma 
bomba poderosa era o pretexto, em suma, o macguffin. Aqui não esquecer que o 
veneno deste título também pode ser o que Sebastien ministra a Alicia.  

Mais românticos, os distribuidores franceses pensaram no casal, Alicia e 
Devlin, e no modo como as circunstâncias os põem numa situação inescapável, 
ela, casada com o inimigo, e ele, impotente para resolver os dois casos, o 
profissional e o amoroso. E, com uma metáfora da escravidão, reintitularam o 
filme de Les enchainés (´os acorrentados´). 

Os espanhóis fizeram a mesma coisa (Encadenados), porém, bem mais 
curiosa é a reintitulação dos outros países de língua espanhola: na Argentina e na 



Venezuela, sem nenhuma pista de que se trata de um thriller, o título dado ao 
filme foi Tuyo es mi corazón (´teu é meu coração´), como se vê, um reforço do 
lado melodramático do enredo, com um privilégio da actancialidade no mínimo 
ambíguo: de quem seria a voz assumida nesse título? Bem, tanto pode ser de 
Alicia, quanto de Devlin. 

Os distribuidores italianos também se mantiveram no território amoroso e 
reintitularam o filme de Hitchcock de L´amante perduta, ou seja, ´a amante 
perdida´, com a pequena curiosidade de não terem sido propriamente fiéis ao 
filme inteiro, já que, no desenlace, Devlin resgata Alicia dos muros envenenados 
da mansão nazista, e o filme termina com um sofrido mas belo happy end. 

Sofisticado e obscuro, um dos títulos mais intrigantes de Notorious é, com 
certeza, o que ele recebeu no Brasil: Interlúdio. Como se sabe, a palavra 
pertence ao mundo do teatro e da música – um mundo totalmente alheio à 
diegese do filme -, e designa aqueles intervalos que, antigamente, se faziam entre 
os atos de uma peça teatral, ou então, entre as partes de uma ópera, atos que 
podiam conter música ou apenas encenação, mas que, a rigor, eram intervalares.  

O espectador que vai ver esse filme chamado Interlúdio não tem nenhuma 
pista sobre o que verá, e o espectador que já o viu necessita fazer um 
extraordinário esforço interpretativo para associá-lo ao filme visto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 6 
 
 
 
 
 
Na história do cinema americano, filmes sobre a imprensa são muitos, 

porém, poucos com a contundência de Ace in the hole (Billy Wilder, 1951), que 
toca fundo na questão da ética profissional. 

Até que ponto pode um jornalista interferir no andamento dos fatos para 
que a configuração da notícia venha a ser favorável aos seus interesses pessoais? 
É isso o que comete o jornalista Chuck Tatum (Kirk Douglas) a partir do dia em 
que, para cobrir um ataque de cascavéis, chega a esse povoado ao pé de uma 
montanha íngreme e encontra a sua trouvaille: um homem preso dentro de uma 
gruta. 

Ao invés de providenciar o resgate mais urgente, Tatum monopoliza o 
contato com a vítima e a mantém na gruta o tempo suficiente para dar ao caso a 
repercussão nacional de que ele, Tatum, precisa para se tornar famoso. Acontece, 
porém, que o procedimento astutamente escolhido para o resgate (cavar a 
montanha no sentido vertical em direção à gruta) é duro demais para a vítima 
que, vindo a falecer no processo, põe por terra os planos ambiciosos de Tatum. 

O título original do filme (´às no buraco´) é uma expressão usada no 
contexto do vôlei – esporte extremamente popular nos Estados Unidos, e, como 
se sabe, refere-se ao lance vitorioso em que a bola, sem quaisquer impedimentos, 
cai na cesta, também chamada de ´buraco´. A contaminação dos dois campos 
semânticos (o positivo do esporte, e o negativo, do homem preso na gruta) é mais 
um dos choques que o filme de Billy Wilder tem para nos oferecer. Por um 
tempo é assim que o jornalista ambicioso vê a sua vítima, digo, como um ás que 
vai permanecer no buraco (dois sentidos) enquanto a situação lhe for favorável. 

Bem menos sutis, os distribuidores alemães deram ao filme o título que 
um espectador indignado – e possivelmente religioso – daria ao jornalista 
trapaceiro e desonesto: Reporter des Satans, ou seja, algo parecido com ´o 
repórter satânico´. 

Quem também apela para o contexto do jogo são os distribuidores 
italianos com o título L´asso nella manica (´ás na manga´), só que o jogo agora é 
o baralho. A ideiaimplicada é que, no seu “jogo” com a imprensa, Tatum estaria 
usando uma carta valiosa e secreta, escondida na sua manga-  essa carta é a sua 
vítima, o homem preso na gruta. É claro que o termo ´manga´ não possui (como 
o original ´hole´/´buraco´) a semelhança física com a situação da gruta, mas, 
mesmo assim, a associação é similar: alguém brinca com a vida humana para 
proveito próprio. 

Embora não menos irônicos, os distribuidores espanhóis tomaram um 
caminho completamente diverso, e chamaram o filme de El grand carnaval (sim, 
´o grande carnaval´), referindo-se, evidentemente, à multidão que acorre ao local, 
para esperar o resgate do homem preso, montando tendas, trazendo trailers, 
como peregrinos chamados por algum anúncio divino. Vendendo ou comprando 



pipoca, churrasco ou picolé, em silêncio ou cantando um hino  que se compõe ao 
Leo entocado, essa multidão, de fato, lembra ao espectador os foliões de uma 
festa popular. E a montagem do filme, evidentemente, tem o cuidado de 
contrapor essa festa à solidão de um Leo inerme e agonizante dentro da 
claustrofóbica gruta. 

Amenizando o perfil maligno do jornalista – ou pelo menos dele fazendo 
vista grossa - os distribuidores franceses optaram por um título locativo com 
implicações temáticas. Vejam que Le gouffre aux chimères (aproximadamente: 
´o abismo das quimeras´) dificilmente passa, para o espectador que ainda não viu 
o filme, a ideiada contundência e de denúncia dos perigos no uso indevido da 
imprensa. E mesmo para quem já o viu. Com o agravante de que, nessa 
reintitulação, algoz e vítima se saem equiparados de forma incômoda: de quem 
são, afinal de contas, as quimeras referidas? Seriam os sonhos do pobre Leo de 
sair um dia são e salvo da gruta e rever a esposa amada, ou as de Tatum de tirar o 
maior lucro possível em cima do sofrimento de Leo? Impossível responder esta 
pergunta, desconfortável mas inevitável. 

Já os distribuidores brasileiros se limitaram a denominar o que já estava 
denominado na diegese do filme. Tem-se no diálogo a informação de que aquela 
montanha onde o homem está preso, traz o nome que lhe deram os remotos 
indígenas que habitaram o lugar, e esse nome é: A montanha dos sete abutres. 
Sugestivo em si mesmo, o título sofre apenas de falta de relação com o drama 
narrado. Segundo consta, havia para os índios, uma maldição ligada a essa 
montanha, mas, esse dado se perde no desenrolar do filme, e não se recupera 
depois de a projeção finda.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 7 
 
 
 
 
 
Os anos cinquenta foram a década do amadurecimento do western, e um 

dos mais maduros desse período foi High noon (Fred Zinnemann, 1952), filme 
conhecido, e elogiado, por centrar o drama um pouco menos na ação e um pouco 
mais na psicologia. Em detrimento do modelo do faroeste tradicional, espera-se 
longo tempo pelo desenlace para se ver e ouvir um disparo. 

Quase todo narrado em tempo real, o filme contava a estória desse Xerife 
de uma pequena e atrasada cidade do Oeste americano que, de repente, vê-se na 
circunstância de enfrentar, sozinho, quatro temíveis pistoleiros que, devidamente 
armados, vieram de longe com o propósito firme e explícito de matá-lo. 

É que anos atrás, o Xerife mandara o chefe do bando para a prisão, e este, 
agora solto, organizara a vingança. Encarando o caso como privado, ou seja, um 
problema pessoal entre o Xerife Kane e o bando, os habitantes do lugar se abstêm 
de ajudar, e, deste modo, fica o Xerife a mercê de si mesmo. Até a sua esposa, 
que era quaker e contra a violência, o abandona, e quando o trem de meio dia 
apita, anunciando a chegada do chefe do bando, vemos um Kane, só e 
desesperado, assinando em sua solitária sala de trabalho, um testamento, ele 
mesmo certo de sua morte iminente. 

A estória foi baseada num livro de bolso que levava o título de “The tin 
star” (´a estrela de lata´), referência à insígnia que o Xerife usa no peito, e que, 
no último fotograma do filme, joga ao chão, porém, os produtores  julgaram mais 
interessante optar por um título que tivesse a ver com o recurso da coincidência 
entre tempo real e tempo fictício, no caso, a hora da chegada do trem à cidade, 
High noon, expressão idiomática que se traduziria mais ou menos por ´meio dia 
em ponto´, já que ´noon´ significa ´meio-dia´ e ´high´ é ´alto´. 

Os distribuidores alemães fizeram praticamente a tradução do original, 
com a expressão Zwöfl Uhr mittags : ´doze horas do meio-dia´, mas foram os 
únicos a agir literalmente. 

Ainda pensando em termos temporais, os distribuidores italianos 
reintitularam o filme de Zinnemann como Mezzogiorno di fuoco (´meio dia de 
fogo´), apelando para uma ligeira metáfora, sugestiva do conflito que, a partir 
desse ponto do dia, deverá ser, não apenas psicológico, mas físico, material. 

Deixando de lado o motivo do tempo, os distribuidores franceses 
preferiram referir-se ao trem, e, por uma razão estranha, à quantidade de apitos 
que este meio de transporte produzirá ao chegar à cidade: Le train sifflera trois 
fois (´o trem apitará três vezes´), pondo o verbo no futuro, certamente para 
indicar um ponto da projeção em que o conflito – o físico - ainda não se 
deflagrou. 

Ora, é claro que o trem é um elemento diegético importante no filme, já 
que é ele que traz o chefe do bando, pelo qual os outros três bandidos esperam, 
na Estação, desde o início do filme. A questão, porém, que deixa o pesquisador 



intrigado, é a seguinte: qual a importância que pode ter o fato de que esse trem 
apitará exatamente três vezes, e não, quatro, ou duas. Vejam bem, se porventura 
se tratasse de algum código secreto entre – digamos – o maquinista e os 
bandidos, tudo bem. Não é, e a quantidade de apitos em High noon é 
completamente irrelevante para quem assiste ao filme e tenta interpretá-lo. 

Como veremos no capítulo penúltimo capítulo deste livro, mudando 
apenas o tempo verbal, do futuro para o passado, os portugueses imitaram os 
franceses – ou foram imitados? - e puseram: O comboio apitou três vezes. 

Os distribuidores espanhóis tentaram deixar descrita a situação dramática 
do herói, nisso sendo inevitavelmente actanciais. Em Solo ante el peligro não se 
diz quem é que está ´só perante o perigo´, ou que perigo é este, e, no entanto, o 
protagonista está aí discursivamente elaborado. Uma outra reintitulação em 
língua espanhola é a argentina A la hora señalada (na hora indicada), como se 
vê, mais um investimento titular no dramático instante da chegada do trem. 

Centrando no conflito físico, os distribuidores brasileiros foram ainda 
mais abstratos que os espanhóis, com uma reintitulação tão genericamente 
antitética que serviria para a maior parte dos filmes do gênero: Matar ou morrer. 
Com efeito, em sua fase mais infantil, ou na madura, praticamente todo filme 
faroeste retrata, como se sabe, protagonistas e antagonistas em situação radical de 
vida ou morte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTUDO DE CASO 8 
 
 
 
 
 
Um dos westerns a também contribuir para a superação da faceta infantil 

do gênero foi Shane (George Stevens, 1953). Rodado por um cineasta que não 
era do gênero, e pior – ou melhor – conhecido pelo seu romantismo congênito, 
Shane contava a estória dessa família de rancheiros que recebe a visita de um 
forasteiro, o qual termina se tornando chave em seu seio. 

De início o forasteiro Shane ajuda apenas nas tarefas domésticas, mas, 
quando o conflito entre os rancheiros e o latifúndio se agrava, é ele quem, com 
punhos e pistolas, mais contribui para a resolução do problema, depois do que vai 
embora, assim como chegou, sem ninguém saber ao certo quem era, de onde 
vinha e para onde ia. Que Shane conquista corações no rancho hospedeiro 
ninguém tem dúvidas: o garoto vira seu fã, o dono da casa lhe é grato, e a dona 
da casa, bem... olhares e gestos furtivos sugerem ao espectador que houve bem 
mais que amizade entre os dois. Nesse sentido, o filme conteria o adultério mais 
sutil da história do cinema. 

A estória da estada de Shane entre os rancheiros é narrada na perspectiva 
do garoto, que, se não é o personagem com mais tempo de tela, é aquele a quem 
a direção dá mais tomadas de câmera subjetiva, e deve ter sido por isso que os 
distribuidores alemães reintitularam o filme como Mein grosser Freund Shane, 
ou seja, ´meu grande amigo Shane´, embora se possa alegar que a formulação 
também poderia ser atribuída aos anfitriões adultos, o pai, ou mesmo a mãe, do 
garoto. De qualquer forma, o gênero gramatical escolhido foi o singular: ´meu´ e 
não ´nosso´, e o espectador é obrigado a lidar com essa escolha. 

Fugindo do antropônimo original, os distribuidores franceses criaram para 
o protagonista um longo epíteto que enfatiza o mistério de sua condição social: 
L´homme des vallées perdues (´o homem dos vales perdidos´), sem que fique 
claro se este adjetivo final sinaliza a extensão da paisagem (no sentido de ´a se 
perder de vista´) ou a marginalidade desse cavaleiro sem destino e sem raízes 
(Vide adiante, título espanhol). Ou seriam as duas coisas ao mesmo tempo? 

Quase na mesma direção semântica se encaminharam os distribuidores 
italianos, para quem o protagonista – intitulando o filme no país - passou a ser Il 
cavaliere della vale solitaria (`o cavaleiro do vale solitário´). Se comparadas 
estas duas reintitulações, veja-se que ´homem´ e ´cavaleiro´ são comutáveis, e os 
adjetivos finais ´perdues´ e ´solitario´ não estão em campos semânticos muito 
afastados.  

No Brasil o filme foi reintitulado com uma frase sintaticamente completa 
que tem cheiro de aforismo e foro interpretativo: Os brutos também amam. 
Supostamente a frase faria referência ao inexplícito caso de amor entre Shane e a 
sua anfitriã, porém, considerem que ela está no plural, generalizando, portanto, a 
vulnerabilidade sentimental de quaisquer pessoas rudes, e não apenas a de Shane.  



Mas, de longe, a reintitulação mais curiosa do filme de George Stevens é a 
espanhola, por se distanciar não apenas do original, mas do eixo actancial até 
aqui privilegiado. 

Raices profundas (´raizes profundas´) com certeza não pode se referir à 
pessoa de Shane, o cavaleiro que passa sem que se conheça as suas origens e o 
seu paradeiro. Shane é por natureza o desenraizado, tanto assim que noutro país 
de língua espanhola, a Venezuela, foi dado como El desconocido, e, aliás, toda a 
fortuna crítica do filme enfatiza esse – façamos o neologismo – desenraizamento, 
que, desde o lançamento do filme, passou a constituir-se num dos elementos 
essenciais do mítico herói do faroeste. 

Assim, as ´raizes profundas´ seriam as dos rancheiros, que lutam para se 
estabelecer nessa região selvagem e inóspita do Oeste americano, onde anseiam 
construir um lar firme e perene e, se possível, uma civilização. Dir-se-ia que são 
justamente essas raízes o que Shane recusa para si próprio, sejam quais forem os 
seus motivos pessoais para recusá-las – sentimentais (como quer a reintitulação 
brasileira) ou de outra ordem. Notar, portanto, que a continuar se dando a Shane 
a posição de protagonista, a reintitulação funciona, de algum modo, como um 
ponto de contraste – espécie de definição às avessas. E para o espectador que 
ainda não viu o filme, pode funcionar como uma espécie de instigante pista falsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 9 
 
 
 
 
 
Com o advento da televisão, os anos cinquenta foram uma década difícil 

para a Hollywood que hoje chamamos de clássica. Além da crise financeira, foi 
uma década de censura política e perseguição. Com o seu Comitê de Atividades 
Anti-americanas, o Senador McCarthy desencadeou no país o que ficou 
conhecido como “caça às bruxas”, e bruxa era qualquer cidadão que fosse ao 
menos simpatizante das esquerdas. 

Por causa de sua popularidade, Hollywood foi alvo direto de McCarthy e 
vários profissionais do cinema foram intimados a comparecer ao famigerado 
Comitê para depor, quase sempre sendo solicitados a dedurar colegas e, assim, 
limpar a própria barra. 

Segundo consta, foi o que fez o cineasta Elia Kazan, que ´pagaria´ pelo 
gesto o resto da vida. Embora tenha feito uma carreira de sucesso, com filmes da 
melhor qualidade, a intelligentzia americana jamais o perdoou. 

Inevitavelmente, a questão apareceria na filmografia de Kazan e o 
primeiro filme a, indiretamente, tratar dela foi lançado logo após o seu fatídico 
depoimento no Comitê. Sintomaticamente, On the waterfront (1954) focava a 
vida no sindicato de um porto e, em princípio, sindicatos de trabalhadores seriam 
redutos de esquerdistas. 

Só que, baseado em fatos reais, o sindicato do filme é um covil de 
gangsteres que agem em benefício próprio e mantêm os estivadores debaixo de 
seus ditames. Descobrindo as injustiças do sindicato e tendo um irmão 
assassinado, o estivador Terry Malloy (Marlon Brando) decide se rebelar: 
denuncia a direção do sindicato à polícia e enfrenta o chefão dos gangsteres 
numa sangrenta luta corporal. 

O filme foi indicado a doze Oscars e ganhou oito, inclusive os de melhor 
filme e melhor direção. Malquisto nos bastidores da Meca, Kazan sentiu a 
premiação (palavras suas) “como uma vingança”. 

Topológico, o título original (´no fronte da água´, ou simplesmente, ´no 
cais´) parece neutro, mas não é, pelo menos se você o ler no contexto da época e 
do lugar. É como se Kazan estivesse dizendo – isto está acontecendo no cais de 
Hoboken, Nova Jersey, mas o lugar poderia ser qualquer outro. 

Quem seguiu de perto a sugestão topológica do original foram os 
distribuidores italianos, que traduziram o título como Fronte del porto, (´fronte 
do porto´), de alguma maneira ecoando a implicação bélica que está no radical 
inglês do termo ´front´. 

Também os franceses optaram pela localidade, apenas descartando a 
noção de luta do referido radical: Sur le quais (´no cais´). 

Na reintitulação alemã, a luta é fundamental, não apenas a política, mas a 
física. Die Faust im Nacken (´o punho na nuca´) é, com efeito, uma metonímia 
expressiva do grau de violência a que a corrupção e a opressão submetem os 



estivadores do porto de Hoboken. Notem que o gesto de levar o punho à nuca 
(própria ou alheia) tanto denota rendição depois da luta como a agressão que a 
inicia. 

Na Espanha, os distribuidores pensaram mais na violência psicológica, 
aquela que insufla o medo e a consequente paralisia. É La ley del silencio (´a lei 
do silêncio´) o que faz os estivadores do porto de Hoboken se calarem diante dos 
abusos do sindicato, entre outros motivos porque quem ousou quebrar o silêncio 
foi brutalmente assassinado. 

Já os distribuidores do filme na Argentina conceberam um título 
metafórico que, na comparação animal, definiria o nível de sujeira e corrupção no 
porto americano: Nido de ratas (´ninho de ratas´). 

Os distribuidores brasileiros também foram descritivos, porém, sem 
qualquer apelo a figuras de estilo. Para eles, a corporação portuária do filme de 
Kazan era simplesmente um Sindicato de ladrões. 

Extremamente figurativos e sutis, os portugueses reintitularam o filme 
com uma frase sintaticamente completa onde o universo portuário se auto-
descreve sem que se tenha necessidade de fazer apelo a termos temáticos, como 
corrupção ou sujeira. Diz o título lusitano que Há lodo no cais. Claro, 
literalmente falando, há lodo em todo e qualquer cais, mas aqui, espera-se que o 
termo ´lodo´ seja lido, sobretudo, como figura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 10 
 
 
 
 
 
Ao contrário do que ocorre hoje em dia, a adolescência não era um grande 

tema na época clássica do cinema americano. Entre os anos 30 e 50, os 
adolescentes quase sempre apareciam na tela como “coadjuvantes”, que 
completavam o quadro da família, sem tanto peso. Ou quando protagonistas, os 
filmes não tinham maiores consequências recepcionais, ou de outra ordem. 

Um dos primeiros filmes americanos a pôr a adolescência em primeiro 
plano, com forte consequência recepcional, foi o drama de Nicholas Ray Rebel 
without cause (1955), que também teve o efeito colateral de promover, junto 
com East of Eden (1955) e Giant (1956) a vertiginosa e efêmera carreira de 
James Dean. 

Mais situação que narração, o roteiro recobre pouco mais que um dia na 
vida de três estudantes, filhos da classe média americana, que se vêem pela 
primeira vez na Delegacia de Polícia, cada um por um motivo diferente. Os 
motivos podem ser diferentes, porém, por trás deles, o contexto é o mesmo: os 
pais, nada compreensivos, nada amorosos, nada presentes. 

Novato na cidade, Jim (James Dean) tenta se enturmar na escola, mas não 
consegue. Só o faz de forma negativa, através de uma luta de navalha, e depois 
de enturmado, o próximo teste é uma corrida com carros roubados, até as 
margens de um precipício, de onde o motorista deve saltar minutos antes de o 
carro cair. 

Quando o líder Buzz, competindo com Jim, morre no acidente, a gangue 
persegue Jim que, a essa altura, conquistara a namorada do acidentado, Judy 
(Nathalie Wood), e um rapazinho fraco chamado Plato (Sal Mineo) se juntara a 
eles. Os três fogem para uma casa abandonada, junto ao planetário, e são 
perseguidos, primeiro pela gangue, e depois pela polícia. Um mal-entendido no 
confronto faz uma bala da polícia atingir Plato, e o filme termina com Jim e Judy 
debruçados sobre o seu corpo inerte. 

A resposta ao filme foi surpreendente. De repente, os blue jeans e jaquetas 
pretas que os atores usavam viraram moda, mas não só isso: a rebeldia passou a 
ser assumida como não era antes, assim como se a juventude da época tivesse 
encontrado no filme uma confirmação de seus anseios. Quando o próprio James 
Dean, no ano seguinte, morre num acidente de automóvel, pareceu que o filme 
fosse mais que um filme – um sintoma do conflito de gerações que, daí em 
diante, serviria para ajudar a definir o complexo sentido da palavra juventude. 

Conceitual, óbvio e prosaico, o título original, ´rebelde sem causa´, logo 
virou um clichê para a questão da juventude em crise. À parte as qualidades 
artísticas do filme, esse título diz pouco, é equívoco, ou então, irônico. É que, 
para o espectador, mostrada de modo sistemático ao longo de todo o filme, a 
causa da rebeldia dos jovens é muito clara, até explícita: ela está na maneira 



como esses pais da classe média americana tratam os filhos – o que varia da 
indiferença ao autoritarismo. 

Na Espanha, os distribuidores concordaram com o título original e 
simplesmente o traduziram: Rebelde sin causa. 

Fugindo de causas e consequências, os distribuidores franceses preferiram 
definir esse comportamento rebelde como algo mais auto-suficiente e chamaram 
o filme de La fureur de vivre, ou seja, ´a fúria de viver´. 

Os italianos usaram uma metáfora que pode corroborar, ou não, o título 
original e suas implicações conceituais: Gioventù bruciata (ao pé da letra: 
´juventude queimada´, no sentido de ´perdida´ ou ´desperdiçada´). 

Já os distribuidores brasileiros passaram ao largo do conflito geracional, e 
conceberam uma reintitulação de tom supostamente clínico: Juventude 
transviada. Notem que, aqui, não fica claro se o transvio tem uma causa, e muito 
menos qual seja – como se, contrariamente ao original, a questão não 
interessasse. 

Mas, de longe, a reintitulação mais perturbadora de Rebel without cause 
vem da Alemanha, onde os distribuidores foram atrás de uma citação do Novo 
Testamento que, dificilmente se consegue saber a quem, no enredo do filme, 
poderá se aplicar. ...denn sie wissen nicht was sie tun, ou seja: ´pois eles não 
sabem o que fazem´. 

A comparação é com os torturadores de Cristo que devem ser perdoados 
por não saberem o que fazem, porém, transpondo-a para o contexto do filme, o 
espectador, suponho, encontra dificuldade de decidir quem seriam esses que 
agem, ferindo o outro, de forma inconsciente. Na primeira alternativa seriam os 
jovens, o que não parece dar muito certo porque, agindo como agem, esses 
jovens se ferem mais que a outrem. Na segunda alternativa seriam os pais, uma 
interpretação que confirmaria as implicações do título original, no caso de ser ele 
de fato irônico. Ou será que os distribuidores alemães acharam que a frase bíblica 
se aplicaria a todos os personagens do filme, filhos e pais? Seja qual for o caso, 
não há dúvidas de que a cotejo dos dois dramas (o de Cristo e o do filme) não soa 
muito pertinente. 
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Estamos em Hong-Kong ao tempo da guerra da Coreia. Essa jovem 

médica eurasiana (Jennifer Jones) conhece esse correspondente de guerra 
americano (William Holden) e os dois se apaixonam. Entre sussurros e beijos, 
passeios de barco e jantares à luz de velas, ela lhe fala das crendices e costumes 
chineses, e ele, da prática forma de vida americana. Um ponto de encontro do 
casal é uma colina alta e afastada de onde a vista vislumbra os horizontes 
marítimos e terrestres. 

Quando tudo está maravilhoso entre os dois amantes apaixonados, o rapaz 
é enviado aos campos de batalha, para cobrir a guerra coreana, e a moça e ele 
passam a viver da esperança do reencontro. 

Mas isso, não por muito tempo, pois, um dia, em plena selva asiática, uma 
borboleta negra pousa na máquina de escrever do rapaz e, dias depois, 
confirmando uma crença chinesa que já viera à tona na conversa do casal, a moça 
receberá um telegrama com a pior das notícias. Em pranto, desesperada e sem 
saber o que fazer de si, ela sobe a colina, e o filme se conclui com a sua silhueta 
solitária no topo da colina, cortada pelo vento e ao som de uma música cuja letra 
reconta parte da estória desse amor que não pôde ser. `Once on a high and windy 
hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still´, diz a letra 
da canção: ´uma vez numa colina alta e ventilada, no orvalho matinal, dois 
amantes se beijaram, e o mundo parou…´ 

O título da música é o mesmo do filme, Love is a many-splendored thing 
(literalmente, ´o amor é uma coisa de muitos esplendores´), que ganhou três 
Oscars, dois deles exatamente na categoria musical. 

Sucesso de bilheteria da Fox (Henry King, 1955), o filme se enquadrava 
num gênero rentável em que o cinema clássico sempre investiu, o melodrama – 
normalmente, uma estória de amor cheia de sofrimento, com um final feliz, ou, 
como aqui, uma estória de amor cheia de felicidade, com um final infeliz. 

As traduções e/ou reintitulações que Love is a many-splendored thing 
recebeu no estrangeiro pode ser, de alguma forma, dividida em duas direções, 
uma eufórica, a outra disfórica. 

No primeiro caso, se enfatiza o lado ´maravilhoso´ do amor entre um 
homem e uma mulher, sem cogitar-se dos problemas envolvidos ou dos 
problemas a vir; no segundo caso, centra-se no triste fim da estória narrada e na 
dor de suportá-lo. 

De alguma maneira, os títulos eufóricos fazem pensar na primeira metade 
do filme, e os disfóricos na segunda, especialmente no seu desencantado 
desenlace. Claro que fica uma possibilidade de se crer que, mesmo mal sucedido, 
o amor vale a pena, ou seja, que, mesmo doendo, o amor continua sendo ´uma 
coisa de muitos esplendores´. 



Dentro da primeira categoria – e, aliás, endossando o título original – 
fazem parte as reintitulações que o filme teve na Itália e na Alemanha. Os 
distribuidores italianos deram ao filme de King quase o mesmo sentido do 
original, único caso em que poderia se falar propriamente de tradução: L´amore è 
uma cosa meravigliosa (´o amor é uma coisa maravilhosa´). Já os distribuidores 
alemães usaram uma expressão diversa para sugerir a mesma ideia. 
Naturalmente, em Alle Herrichkeit auf Erden, (´todo o esplendor do mundo´), 
embora não se faça uso do termo ´amor´, subentende-se que a referência é a esse 
sentimento. 

O restante dos distribuidores aqui considerados tomou o outro rumo, o da 
disforia, no caso os de língua espanhola, francesa e portuguesa.  

Franceses e espanhóis reintitularam o filme do mesmo modo, com 
referência topológica, no caso, ao local onde o casal se encontra e onde o filme 
termina: La colline de l´adieu e La colina del adios (´a colina do adeus´). Coisa 
parecida fizeram os portugueses que chamaram o filme de A colina da saudade. 
Notar que, ao contrário do que se dá nestes títulos, diegeticamente concebida a 
colina é, na verdade, ambígua, eufórica na primeira metade da estória e disfórica 
só no final. 

Já os distribuidores brasileiros deixaram de lado a topologia e preferiram 
ser exclusivamente temáticos, com grande ênfase no aspecto disfórico do 
desenlace, Suplício de uma saudade. 

O mesmo caminho tomaram os argentinos que deram ao filme uma 
reintitulação onde todas as palavras são diferentes do título brasileiro, e, contudo, 
a estrutura é a mesma: Angustia de um querer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 12 
 
 
 
 
 
Um dos temas mais assíduos no gênero western foi o conflito entre 

brancos e índios, aqueles quase sempre pintados de bons, e estes, de maus. Em 
The searchers (1956) o cineasta John Ford dribla o maniqueísmo e mostra o lado 
negativo das duas raças. 

A busca que está implicada no título original (ao pé da letra, ´os que 
buscam´) recobre um périplo de cinco anos e muito espaço. No Texas de 1868, o 
ex-confederado Ethan Edwards (John Wayne) viaja em seu cavalo no encalço 
dos comanches que dizimaram a família de seu irmão Aaron, e raptaram a 
pequena Debbie. Racista e vingativo, Ethan fura olhos de índios mortos e mata 
búfalos para que os comanches não tenham alimento no inverno. De forma que, 
quando a menina – agora uma moça – é encontrada, pensa-se que Ethan vai 
matá-la por ser ela agora em tudo índia. Num momento de rara afeição, ele a põe 
nos braços e a conduz à casa dos tios – e o filme se conclui quase como 
começou, com Ethan, emoldurado pela porta do rancho, indo embora como 
chegara, para a sua vida solitária de solteirão duro e amargo. 

Esse personagem sombrio, que destoava da imagem que o espectador da 
época alimentava do ator John Wayne, foi certamente o que inspirou os 
distribuidores do filme na Alemanha, lhe dando um título metafórico, simbólico, 
onde se casam, no mesmo sintagma, o positivo e o negativo: Der schwarze Falke 
(´o falcão negro´). Aqui convém notar que não há, no universo diegético do 
filme, aves ou referências a elas, e esta reintitulação possui aquela ousadia 
interpretativa que é digna de um leitor (sentido semiótico da palavra) criativo. 
Não contradiz o conteúdo do filme, na medida em que a figura de Ethan permite 
– por que não? - a livre associação com a de um falcão de cor negra, embora não 
possua com ele – como já dito – qualquer traço diegético. Devemos acrescentar 
que poucas vezes reintitulações de filmes foram, ao mesmo tempo, tão 
ousadamente inventivas. 

Caminho similarmente simbólico tomaram os distribuidores espanhóis, 
que chamaram de Centauros del desierto (´centauros do deserto´) os incansáveis 
cavaleiros que procuram a criança raptada pelos índios  - a rigor, Ethan e um 
agregado da família, um rapaz de sangue parcialmente Cherokee. O deserto é a 
paisagem árida do Texas e estados vizinhos, que agora fica povoada por esses 
seres que, na mitologia grega, tinham corpos de animais e troncos e cabeças de 
gente. A ideiapode ser a de que Ethan e Martin gastam tanto tempo de tela 
montados em seus cavalos que viram centauros, mas claro, a reintitulação quer 
tirar mais proveito poético da (também livre) associação. 

Os distribuidores franceses também falaram em deserto, mas, deixaram de 
lado os cavaleiros, para centrarem-se na criança/moça sequestrada, chamada de 
La prisionière du désert (´a prisioneira do deserto´), essa personagem que o 



espectador praticamente só avista em dois breves momentos, com um espaço de 
cinco anos no meio: quando do rapto e na cena final dos resgate. 

Quem também deu título a essa quase eterna ausente foram os 
distribuidores portugueses que chamaram o filme, sintomaticamente, de A 
desaparecida. 

Até aqui os títulos comentados de The searchers (incluindo o original) 
foram, como se vê, actanciais, isto é, privilegiaram personagens. Não vai ser o 
caso com as reintitulações italiana e brasileira, que podem ser citadas juntas pela 
semelhança estrutural, ao se referirem, ambas, ao percurso trilhado pelos 
viajantes. E vejam que Sentieri selvaggi (´caminhos selvangens´) e Rastros de 
ódio não sugerem apenas o percurso, como também a disposição tímica dos 
viajantes. 

Se repleta de ódio e selvageria, essa disposição tímica vai ser contradita 
pela reintitulação argentina, a qual vê no filme de Ford, Más corazón que ódio 
(´mais coração que ódio´), com certeza, um intento de perdoar a faceta mais 
“negra” do “falcão” Ethan, a partir de seu gesto final de, ao invés de matar, 
devolver a jovem Debbie a seus familiares. Computado o comportamento de 
Ethan no filme inteiro, esse gesto parece excepcional, mas os argentinos 
preferiram caracterizá-lo por essa fundamental excepcionalidade. Assim, se há, 
no espírito do protagonista, algum resquício de sentimento – e o espectador sabe 
que há - é ele que, de modo enfático, está presente no título com que o filme é 
conhecido na Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 13 
 
 
 
 
 
Foi durante um longo cruzeiro de transatlântico que os dois se conheceram 

e, inevitavelmente, se apaixonaram. O problema é que ambos já eram 
comprometidos: ele tinha uma noiva, ela tinha um noivo. Fazer o quê? O que 
fazem é o seguinte: antes de desembarcar em Nova Iorque, combinam em que 
não se veriam por exatamente seis meses. Se, depois desse périplo, ainda se 
amassem, se encontrariam no terraço do Empire State Building, o ponto mais alto 
da cidade, e aí, sim, ficariam juntos para sempre. 

Na data prevista, ambos se dirigem, ansiosos, ao Empire State, mas só ele 
chega lá. Ao descer do táxi, olhando para cima, ela é atropelada, e imediatamente 
levada a um hospital, de onde só sai paralítica. Desapontado, ele nunca soube o 
que houve e ela não quis mesmo que ele soubesse. Até que um dia... 

Com o título de Love affair (´caso de amor´), a estória tinha sido filmada 
em 1939, quando o diretor Leo McCarey trabalhava para a RKO. Dezoito anos 
depois, em 1957, McCarey resolve proceder à refilmagem, agora para a Fox, em 
belo colorido cinemascope, com Cary Grant e Deborah Kerr nos papéis que 
haviam sido de Charles Boyer e Irene Dunne. Para dar certo com a letra da 
canção que serve de trilha sonora à nova versão, o título é modificado para An 
affair to remember, isto é, ´um caso para lembrar´. 

Seguindo o tom melodramático da segunda parte do filme, sobretudo após 
o acidente, os distribuidores alemães o reintitularam de Die grosse liebe meines 
Lebens, ou seja, ´o grande amor de minha vida´, com isso dando voz de primeira 
pessoa a não se sabe qual dos dois protagonistas, se à moça aleijada pelo 
acidente, ou se ao rapaz que não a encontra no terraço do edifício e deduz que ela 
o esqueceu. 

Aqui não se pode esquecer que, malgrado o que está sugerido no título 
original, o caso de amor não fica só na lembrança dos amantes. Depois que ela 
manda comprar um quadro que ele pintara e expusera, o rapaz a localiza e, na 
sala de visitas da casa dela, tudo se esclarece e o filme se conclui com, digamos, 
o final feliz possível. 

Sintéticos, genéricos e frios, os distribuidores franceses optaram por uma 
estrutura actancial que não diz quase nada. Notem que o par de dêiticos Elle et 
lui  (´ela e ele´) poderia ser o título de centenas de filmes que se enquadram no 
gênero romance, e, nisso, é quase uma variação formal da fórmula abstrata do 
argumento com que trabalhavam os roteiristas da era clássica: “boy meets girl” 
(´rapaz conhece moça´), cujo segredo consistia apenas em imaginar um “but” 
(´mas´) que fornecesse o conflito à estória. 

Os distribuidores espanhóis também se utilizaram de pronomes, porém, 
com consequência semântica bem diversa, em vista da fundamental mudança de 
pessoa verbal: Tu y yo (´tu e eu´). De fato, essa mudança de pronomes é 
significativa para a recepção, já que implica mais envolvimento que as frias 



terceiras pessoas do francês. Estimula uma identificação com os protagonistas, 
seja quem for o ´tu´ e seja quem for o ´eu´, o revezamento possivelmente se 
dando de acordo com o sexo do espectador. Noutro país de língua espanhola, a 
Argentina, os distribuidores se mantiveram mais próximos do original, com o 
título Algo para recordar. 

Embora parecendo simples, a reintitulação brasileira, Tarde demais para 
esquecer, merece comentário especial. É que, considerada a estrutura narrativa 
do filme, ela tem dupla – ou seria tripla? – aplicação, que a enriquece. 

Neste sentido, convém observar que o enredo do filme possui três 
plotpoints (viradas na estória) bem demarcadas. O primeiro está na despedida do 
casal no porto de Nova Iorque, ambos apaixonados mas sem poder dizer se seis 
meses depois estariam esquecidos um do outro. Um segundo plotpoint está no dia 
do encontro frustrado pelo acidente, e o terceiro ainda no dia do reencontro na 
casa dela onde, como já dito, tudo fica esclarecido, e o casal retoma o caso 
amoroso. 

Ocorre que o título brasileiro – além de valer para o filme por inteiro - 
parece aplicar-se, cumulativamente, a cada fase que se segue a cada um desses 
plotpoints. Os dois personagens fazem um desafio recíproco no porto porque já 
era, naquele momento, tarde demais para esquecer o amor que sentiam.  Não se 
envolvem com ninguém mais depois do acidente no Empire State pela mesma 
razão, e finalmente, refazem os votos de amor, apesar da condição de paraplégica 
da moça, pela mesmíssima razão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 14 
 
 
 
 
 
Criado para manter a moralidade no cinema, o Código Hays de Censura 

cronometrava os beijos na tela e não permitia a imagem de camas de casal.  
Perdurou de 1934 a 1964, porém, na segunda metade dos anos cinquenta já 
estava capengando: cada vez mais, os filmes enfrentavam os assuntos pesados 
que o Código proibia (sexo, violência, rebeldia filial, alcoolismo, adultério, 
suicídio, etc...) e o público pagante parecia pedir mais. 

Um marco no ataque ao Código Hays foi o melodrama de Mark Robson, 
Peyton Place, adaptação do forte romance de Grace Mettalious que a Fox teve a 
coragem de rodar e lançar em 1957. 

Não era o primeiro a detonar o conceito de família – tão precioso para os 
autores do Código – mas o fazia de modo particularmente enfático. 

Situada na aparentemente tranquila Nova Inglaterra do início dos anos 
quarenta, a estória é contada por uma residente da cidade de Peyton Place, essa 
moça de nome Allison (Diani Varsi) que vem a descobrir ser filha ilegítima de 
uma relação furtiva da mãe (Lana Turner), que hoje a reprime para esconder a 
verdade: que não é viúva, mas mãe solteira. A melhor amiga de Allison é uma 
garota pobre, Selena (Hope Lange), que vive na periferia, com um padrasto 
alcoólatra (Arthur Kennedy) que a estupra. Selena engravida, faz o aborto e 
quando a mãe, empregada da família de Allison (Betty Field) descobre, se 
suicida. Posteriormente, Selena, em legítima defesa, matará o padrasto, e o filme, 
muitos anos depois, se concluirá com um júri, onde, inevitavelmente, a cidade de 
Peyton Place inteira terá sua nada asseada vida privada passada a limpo.  

Esta é só a linha geral de um enredo complexo e cheio de escândalos. Bem 
roteirizado, dirigido e interpretado, o filme teve nove indicações ao Oscar e, 
sintomaticamente ou não, não ganhou nenhum. 

 Por ser um mero topônimo, era esperado que a expressão Peyton Place – 
o nome da cidade onde tudo acontece - não fosse retomada pelos distribuidores 
do filme no exterior. 

Descartando o tom escandaloso da estória, os alemães conceberam um 
título metafórico, com visível pretensão à sutileza: Glut unter der Asche (´brasa 
sob a cinza´). De algum modo pode se dizer que a reintitulação é fiel ao filme, já 
que este mostra, primeiramente, a vida tranquila em Peyton Place, para só depois 
ir lhe revelando as camadas mais íntimas e porventura mais sujas, ou seja, o calor 
da brasa que está por debaixo da fria cinza. O único problema da metáfora é a 
necessária relação temporal entre os seus dois termos (brasa antecedendo cinza), 
pertinente para a Sra McKenzie (a mãe solteira de Allison), mas não para todos 
os personagens. 

Embora o código Hays fosse um fato americano, os distribuidores 
franceses dão a impressão de terem pensado nele ao reintitularem o filme de Les 
plaisirs de l´enfer (´os prazeres do inferno´) – um título que, com a sua 



insinuação religiosa meio condenatória, soa, convenhamos, mais forte do que o 
próprio filme. 

Mas esse tom de condenação religiosa não foi só dos franceses. Os 
italianos também pensaram em termos católicos e chamaram o filme de I 
peccatori di Peyton (´os pecadores de Peyton´), um único caso em que o nome da 
cidade é retomado do original. 

Dentro do mesmo contexto, digamos assim, mitológico, os distribuidores 
brasileiros optaram pela expressão hiper-enfática A caldeira do diabo. 

Mais realistas, e, sobretudo, mais isentos, os distribuidores espanhóis 
resumiram tudo em Vidas borrascosas (mais ou menos: ´vidas tormentosas´), 
ressaltando, com isso, o lado dramático das ações, sem apontar erros ou acertos. 

Aqui não é necessário nenhum esforço de interpretação para notar que, 
com seu genérico campo semântico da religião, os títulos de Peyton Place na 
França, Itália e Brasil atualizam um sentido de penalidade e, portanto, de culpa 
para os actantes, ao passo que a reintitulação espanhola se mantém no nível da 
observação distanciada e se recusa a julgar. 

A revisão atual do filme de Robson parece sugerir um meio termo 
aristotélico – se há de fato uma denúncia da hipocrisia na vida da cidade pequena 
americana (sim, a cinza que, segundo os reintituladores alemães, esconde a 
brasa), por outro lado, não parece prevalecer uma postura de acusação para com 
os “pecados” (título italiano) engendrados pelo “diabo” (título brasileiro) no 
“inferno” (título francês). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 15 
 
 
 
 
 
Um dos tabus do cinema americano clássico era a raça negra. O negro 

havia aparecido como o Mal do país em The birth of a nation (Nascimento de 
uma nação), em 1915, e depois da polêmica criada e nunca resolvida, sua 
presença na tela continuaria problemática, até porque no Código Hays de 
Censura constava um item proibitivo que – para disfarçar o racismo explícito – se 
chamava de ´miscigenação´, e significava - todo mundo sabia – que a presença 
negra na tela era desaconselhada. 

Sempre secundários, os papéis para atrizes e atores negros eram 
comumente os de empregadas domésticas, mordomos, garçons, motoristas, 
engraxates, etc, e sempre sem muita importância na estruturação do enredo. 

Foi nos anos cinquenta que essa situação começou a mudar, e começaram 
a aparecer filmes em que negros eram protagonistas, e mesmo onde o preconceito 
racial era o tema principal. 

Um dos primeiros filmes tematizando o racismo de forma contundente foi 
The defiant ones (1958), de Stanley Kramer, produtor e diretor dos mais 
destacados na luta contra a censura e em favor de um cinema mais ousado. 

O filme contava a estória de dois prisioneiros que saem ilesos de um 
acidente com o caminhão da Penitenciária e aproveitam a chance para fugir. O 
problema é que estão algemados um ao outro e – problema maior ainda – um é 
branco (Tony Curtis) e o outro é negro (Sidney Poitier). 

Correndo pelos campos, matas e estradas, esses dois fugitivos vão – 
depois de muito desentendimentos e farpas trocadas – aprender a se tolerar e, no 
final, a se respeitar, e mesmo a se amar. Isso fica patente numa sequência final, 
quando, abrigados pela residente de um sítio, as correntes já quebradas, o negro 
parte em direção a um destino desconhecido. Ao descobrir que o amigo fora 
encaminhado à morte pela amante, o branco se revolta e, desistindo do plano de 
ficar com a mulher, vai atrás do negro disposto a salvá-lo ou, com ele, perecer no 
pântano. 

Referido aos dois protagonistas, o título original do filme (´os 
desafiantes´) seguramente sugere que esses dois presidiários assumem um 
desafio duplo: num primeiro nível, o de fugir, sabendo das poucas chances que, 
algemados, possuíam; e num segundo e talvez mais profundo nível, o de superar 
o preconceito e, mesmo depois das algemas quebradas, continuarem unidos num 
país eminentemente racista. Tanto é assim, que, na cena final, são reencontrados 
pela polícia e recolhidos à prisão – agora não mais dois colegas de cela, mas dois 
amigos. 

Dentre os tradutores estrangeiros, os distribuidores portugueses foram os 
que mais se aproximaram do original, com o título Os audaciosos, como se vê, 
resguardando a mesma ideiade coragem e desafio. 



Quase todos os outros distribuidores do filme falaram em fuga ou em 
correntes. 

Os franceses deram ao filme uma reintitulação metonímica, que também 
pode funcionar como simbolismo, La chaine. Essa ´corrente´ pode ser entendida 
como literal (a que amarrava os braços dos presidiários em fuga) e a abstrata, do 
racismo prevalecente. 

Os distribuidores brasileiros também pensaram no objeto físico que 
mantinha os dois prisioneiros juntos, talvez com a mesma possibilidade de 
simbolismo dos franceses: Acorrentados, é a situação física dos protagonistas, 
mas também poderia ser a situação psicológica, ou seja, estariam eles 
acorrentados ao racismo. 

Na Espanha ficou de lado a ideiade corrente e os protagonistas foram 
descritos pela sua situação objetiva imediata: Fugitivos. 

Já na Alemanha os dois motivos (fuga e corrente) foram unidos numa 
expressão única: Flucht in Ketten, como no caso espanhol, uma reintitulação que 
tende um pouco mais à descrição objetiva, e um pouco menos a um simbolismo 
que introduza a noção de racismo: ´fuga em corrente´. 

O caso mais curioso é, contudo, o da reintitulação dada pelos 
distribuidores italianos, um desses exemplos em que o novo nome do filme é 
retirado de um aspecto particular do cenário, mostrado com relativa brevidade, 
em determinada cena, de tal forma que se o espectador não ficar atento a esse 
dado diegético, ou se porventura esquecê-lo depois da sessão, pode não aceitar a 
reintitulação. O título é La parete di fango, isto é, ´a parede do pântano´ - 
tornado mais estranho pelo fato de, comumente, ´pântano´ e ´parede´ serem 
termos pouco conciliáveis. 

Acontece que em dado momento de sua interminável e estafante fuga, os 
dois prisioneiros, ainda amarrados um ao outro, caminham numa estrada deserta 
quando ouvem um barulho suspeito. Instintivamente, pulam no primeiro 
precipício e caem numa cratera lamacenta. O fundo tem característica de 
pântano, só que um pântano rodeado por altas paredes instransponíveis. Só com 
muita dificuldade, os dois conseguem transpor essa parede e tomar novo rumo. 

Como se percebe, ao contrário dos outros distribuidores aqui 
considerados, os italianos julgaram que esse incidente narrativo, embora 
episódico e breve, tinha mais poder simbólico do que a sempre visível corrente 
que prendia os protagonistas.  
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Considerado por muitos o melhor Hitchcock, Vertigo (1958) também é um 

dos filmes que a crítica internacional vem colocando entre os dez mais bem 
realizados de todos os tempos e lugares. 

A rigor, conta a estória de um crime perfeito, só que narrado no ponto de 
vista limitado da vítima, cuja doença, a acrofobia, é aproveitada como ponto de 
apoio para o planejamento e execução do projeto criminoso. 

Detetive aposentado por invalidez, Scott é contratado por ex-colega de 
faculdade para seguir a esposa, Madeleine, que estaria tomada pelo espírito de 
uma parenta do passado, a qual teria se suicidado quando tinha a idade dela. 
Scott se envolve emocionalmente com a mulher e não consegue evitar o suicídio 
da mesma – um pulo mortal da torre do Convento de São João Batista. Mais 
tarde, depois de superar o trauma, Scott conhece outra moça, Judy Barton, 
incrivelmente parecida com a falecida. Faz o possível para transformá-la 
fisicamente em Madeleine, mas quando o consegue, descobre, por conta de um 
colar guardado, o plano de que fora vítima: Judy desempenhara o papel de 
Madeleine, e a pessoa jogada da torre fora a verdadeira Madeleine... que ele não 
pôde salvar por causa de sua acrofobia. 

Simples, direto, objetivo, o título original (´vertigem´) é o nome da doença 
de Scott, a que fez o maquiavélico marido de Madeleine ter a ideiade planejar um 
crime tão ardiloso, porém, em nenhum dos países aqui enfocados, a tradução 
desse título foi operada. 

Investindo na atmosfera sombria e pesada do filme, os distribuidores 
alemães o reintitularam como Auf dem Reich der toten, ou seja, ´do reino dos 
mortos´, caminho este também seguido pelos espanhóis que deram ao filme o 
título local de De entre los muertos (´dentre os mortos´).  

Em favor destas duas reintitulações tão parecidas (Conferir o capítulo 
seguinte) pode ser alegado que, de fato, durante os primeiros noventa minutos do 
filme o espectador – junto com Scott – é conduzido a crer na influência dos 
mortos sobre os vivos, como se o filme fosse, não um thriller de suspense, mas 
um horror movie. Com efeito, falta cerca de meia hora para a projeção acabar 
quando, quase tão perplexos quanto Scott, divisamos, no colo de Judy Barton, o 
colar que pertencera a Madeleine. Um certo flashback anterior de Judy já nos 
indicara a verdade, mas por enquanto, vivemos o drama de Scott e entendemos a 
sua temporária crença no sobrenatural, só neste momento desfeita. 

A respeito do que – ao menos temporariamente – acreditamos em Vertigo 
e do que o protagonista acredita como sendo a verdade, uma reintitulação 
interessante foi a que deram ao filme os distribuidores italianos: La donna che 
visse due volte, isto é, ´a mulher que viveu duas vezes´. 

Este é, com certeza, um daqueles títulos que funciona de uma maneira, 
antes de se ver o filme e de outra, depois de o filme visto. E mesmo para quem já 



conhece o filme de cabo a rabo, ele sustém uma ambiguidade intrigante. Quem 
seria afinal essa mulher que viveu duas vezes? Primeira alternativa: seria 
Madeleine, a suicida que Scott investiga e por quem se apaixona: esta viveu duas 
vezes porque foi um dia Carlota, a louca que perdera o filho e se matara muitos 
anos atrás. Segunda alternativa: seria Judy Barton que primeiro fez o papel de 
Madeleine para o criminoso que lhe pagava, e depois repetiu este papel 
exclusivamente para Scott. Ou, terceira alternativa, seria a real esposa do colega 
de Scott, de nome Madeleine, aquela que nem Scott nem nós, jamais vimos, 
salvo o relance do seu corpo caindo da torre do convento. Mas esta teve uma vida 
só, ou será que se pode dizer duas, se pensarmos em sua sósia, dela 
desconhecida, Judy? Enfim... 

O que nos conduz, de alguma forma, à sugestiva e poética reintitulação 
que o filme teve no Brasil, Um corpo que cai. Se é verdade que o filme abre com 
um corpo em queda (o do policial que Scott não consegue salvar) ninguém tem 
dúvidas de que os distribuidores brasileiros pensaram naquela cena intermediária 
e fundamental no filme em que se vê, em rápido relance, um corpo feminino 
caindo do topo da torre do Convento de São João Batista. Notem bem que, 
curiosamente, este é o único momento em que (nós e Scott) de fato divisamos a 
verdadeira Madeleine, e contudo, o artigo indefinido que inicia o título brasileiro 
cumpre bem o seu papel de mantenedor da polissemia.  

Mais próximo do título original, mas não tão próximo, a reintitulação dos 
distribuidores franceses é metonímica, e quase clínica, fazendo alusão objetiva a 
um dos efeitos colaterais da doença de Scott: Sueurs froides (´suores frios´), 
expressão que pode aludir, diegeticamente, ao mal-estar do protagonista, toda vez 
que precisa subir em algo mais alto que uma escadinha doméstica (uma cena 
assim é mostrada no filme), como também – na linha do chamado suspense 
hitchcockiano - ao mal-estar do espectador que acompanha a trama do filme (tão 
elaborada quanto a do crime), aparentemente tão vitimado quanto Scott. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 17 
 
 
 
 
 
Um dos filões temáticos da Hollywood clássica foi a Segunda Guerra 

Mundial. A exemplo de Casablanca (1942), muitos filmes foram rodados sobre e 
durante o conflito, e outros tantos depois, tantos que no final dos anos cinquenta 
parecia que a temática estivesse esgotada. Que não estava comprovam 
realizações dos anos sessenta como: The longest day, Judgement at Nuremberg 
e The great escape. 

O que há de comum entre esses filmes americanos sobre a Segunda 
Guerra é o fato de, neles, os Estados Unidos aparecerem como o salvador da 
humanidade, que livrou o planeta da maldição nazista, o que em princípio 
poderia justificar a intervenção em plagas alheias, toda vez que a liberdade 
estivesse ameaçada. Os filmes sobre a Guerra da Coreia ainda mantêm esta 
imagem, que só se desvaneceria com o caso Vietnam. 

Um dos típicos filmes patrióticos de guerra foi Never so few, rodado para 
a MGM pelo cineasta John Sturges em 1959. 

Em sua maior parte, a estória se passa nas selvas da Birmânia, onde um 
pequeno grupo de soldados americanos luta com dificuldade contra a 
desconhecida e imprevisível guerrilha japonesa. Exposto em apologético texto 
explicativo que abre o filme, o título original (´nunca tão poucos´) é um 
fragmento de uma frase mais longa, que diz mais ou menos assim: ´nunca tão 
poucos (com referência ao tamanho da tropa) fizeram tanto por tantos´. 

O enredo pode assim ser resumido. Indignado e enraivecido com os golpes 
baixos do inimigo, o comandante da tropa, Tom Reynolds (Frank Sinatra) revida 
com ataques estratégicos que fogem às regras militares estabelecidas e, apesar 
das boas intenções e do sucesso de suas medidas, torna-se vulnerável à corte 
marcial. Embora comprometida com figurão local, a indiana Carla Varsi (Gina 
Lollobrígida) tenta ajudá-lo, sem muito sucesso, salvo breves instantes de amor, 
que o fazem esquecer os traumas das batalhas e os problemas com a cúpula 
militar. No final, porém, vêm o reconhecimento das autoridades pelos serviços 
prestados, o perdão, e, de sobra, os braços – agora livres - da mulher amada. 

Ao reintitularem o filme, os distribuidores alemães certamente pensaram 
na periculosidade da situação de quem, acostumado com o campo de batalha 
tradicional, agora enfrenta a traiçoeira guerrilha, e conceberam uma expressão 
metafórica bastante sugestiva: Barfuss im die Ewigkeit, ou seja, ´descalço na 
eternidade´. 

Com a mesma ideiade vulnerabilidade ao perigo, os distribuidores 
franceses foram buscar no mundo ornitológico, a inspiração para a sua 
reintitulação e deram ao filme o nome de La proie des vautours, isto é, ´a presa 
dos abutres´ - isto sem se incomodarem com o fato de que: não há na diegese do 
filme nenhum pássaro à vista, e os ataques japoneses sequer vêm do céu, mas da 
terra. 



Estranhamente, os distribuidores italianos viram no filme de Sturges um 
certo - e inexplicável! - pano de fundo religioso e o reintitularam como Sacro e 
profano. Obrigadas a engolir este título, suponho que as plateias italianas 
encontram dificuldade em explicá-lo ou justificá-lo. O que seria, 
respectivamente, sagrado e profano no universo ficcional do filme? As regras 
bélicas entre os países e as rupturas dessas regras, cometidas pelo comandante 
Reynolds? Ou a dicotomia religiosa seria entre a vida militar (sagrada?) e a vida 
erótica (profana?) do protagonista? A verdade é que nenhuma das opções parece 
fazer muito sentido... 

Os distribuidores espanhóis deixaram de lado a temática bélica e/ou 
militar para ficar no contexto da vida amorosa do comandante Reynolds. Com 
efeito, é difícil pensar em um filme de guerra, se o filme se chama Cuando 
hierve la sangre (´quando ferve o sangue´). A sugestão tão fortemente erótica 
parece ter advindo da presença da atriz Gina Lollobrígida, de fato uma mulher 
sensual, embora, no filme em questão, um pouco menos do que este título 
insinua. Ou será que o sangue que ferve é de ódio, o que sente o comandante pelo 
inimigo japonês? 

Esta segunda opção ficou descartada na reintitulação brasileira, 
inequivocamente atinente ao caso amoroso entre o comandante e sua bela 
amante: Quando explodem as paixões, título também traidor na media em que: 
(1) não conduz a um filme de guerra; (2) exagera na descrição do relacionamento 
entre os protagonistas, para o espectador do filme, bem mais moderado do que 
posto pelo verbo ´explodir´, tanto nas suas implicações eróticas, como 
dramáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 18 
 
 
 
 
 
Um dos grandes sucessos cinematográficos do final dos anos cinquenta foi 

o filme A summer place (1959). Parcialmente rodado na costa nordeste dos 
Estados Unidos, o filme, contava uma estória escandalosa, envolvendo tópicos 
não tão comuns nas telas da época, como desvirginamento, adultério, alcoolismo, 
violência familiar, etc. Como Peyton Place (A caldeira do diabo) e Rebel 
without cause (Juventude transviada), A summer place se perfilava entre 
aqueles filmes que vinham modificar o até então sagrado conceito de família. 

Dirigido pelo experiente Delmer Daves, o filme tinha uma boa equipe da 
Warner Bros em ação. A bela fotografia foi feita por Harry Stradling e a música 
pelo veterano e consagrado Max Steiner. No elenco estavam astros e estrelas de 
destaque, pelo menos na época: Richard Egan, Dorothy McGuire, Arthur 
Kennedy, e uma atração especial era o casalzinho Sandra Dee e Troy Donahue, 
como os jovens amantes traumatizados pelas respectivas famílias. 

No Brasil, o filme teve problemas com a censura e foi exibido como 
rigorosamente impróprio até dezoito anos. Em João Pessoa, por exemplo, os 
exibidores locais tiveram dúvidas sobre a sua exibição e consta que famílias 
cristãs preferiram não vê-lo. 

O título original, como se percebe, é apenas um locativo, sem qualquer 
indicação temática: ´um lugar de verão´. Os distribuidores brasileiros preferiram 
chamar a atenção para os temas do filme e o reintitularam de Amores 
clandestinos, o que deve ter alimentado a fama de escandaloso para o filme. 

Coisa parecida, ou pior, fizeram os distribuidores italianos, usando 
justamente a palavra ´escândalo´ na reintitulação, resumindo o sentido locativo 
do original no termo ´sol´ : Scandalo al sole, ou seja, ´escândalo ao sol´. 

Já os distribuidores espanhóis seguiram a linha topológica do original, 
apenas estendendo os detalhes e, com eles, de alguma forma, fugindo da temática 
escandalosa: En uma isla tranqüila al Sur (´em uma ilha tranquila ao sul´), 
embora se possa dizer que o adjetivo ´tranquila´, se inócuo antes da projeção, fica 
irônico depois dela, já que há tudo na película em questão, menos tranquilidade. 

Os distribuidores alemães tomaram o mesmo caminho topológico, 
desambiguizando o conceito para Die Sommerinsel, isto é, ´a ilha de verão´, ou 
como se diria em português mais fluente, ´a ilha de veraneio´. 

A reintitulação mais diferente – e também a mais sintaticamente extensiva, 
uma frase completa, com sujeito, predicado e complemento - foi dada pelos 
distribuidores franceses que, deixando de lado a acepção topológica do original, 
centraram no aspecto actancial do filme, com um elemento de descrição que 
reenviava aos seus temas: Ils n´ont que vingt ans...: ´Eles têm apenas vinte 
anos´. 

A referência, naturalmente, é ao jovem casal interpretado por Sandra Dee 
e Troy Donahue, aqueles dois que, vítimas de um acidente de barco, são 



obrigados a passar uma noite a sós numa ilha deserta, o que é interpretado pelos 
pais como algo muito grave, exigindo um exame vaginal. Esses mesmos jovens 
apaixonados serão forçados pelos familiares a viver distanciados, para mais tarde 
descobrir que os adultos podem fazer pior: o pai dela vai viver maritalmente com 
a mãe dele e o escândalo, portanto, se desloca de um setor da família para o 
outro. 

Como o filme é narrado na perspectiva desse jovem casal de apaixonados, 
os distribuidores franceses devem ter achado que interessava ao público um título 
que os privilegiasse e, sobretudo, que ressaltasse a sua condição de vítimas 
sofredoras, sofrendo mais por serem menos maduros que os envolvidos na 
estória, ou seja, por terem apenas vinte anos de idade. 

A propósito das aparentemente inocentes reintitulações espanhola e alemã 
não seria demais lembrar que, tranquila ou não, a ilha referida é o local onde os 
dois jovens foram ter, levados pela tempestade e onde pernoitaram, esse pernoite 
sendo o pivô do escândalo, aquele que está no título italiano. De qualquer forma, 
antes de ver o filme, o espectador não sabe disso e, assim, não é conduzido à 
temática erótica implicada na estória. Também é bom lembrar que os ´amores 
clandestinos´ da reintitulação brasileira podem, ambiguamente, fazer referência 
ao jovem casal e/ou aos pais, que se separam e se unem em nova relação, 
sabendo-se que já se amavam bem antes da separação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDO DE CASO 19 
 
 
 
 
 
Hollywood clássica teve muitas falhas. Uma das maiores estava em suas 

descrições do estrangeiro. Todo filme hollywoodiano que se passava no Brasil, 
por exemplo, mostrava um estereótipo que nada tinha a ver com a realidade 
brasileira. Para dar outro exemplo sintomático, com certeza a Paris dos filmes 
americanos é uma, a dos franceses, outra. 

Pois, o desafio de mostrar a vida alheia como ela é foi assumido pelo 
cineasta americano Nicholas Ray num filme de 1960, todo rodado no Pólo Norte, 
contando um incidente no seio de uma família esquimó. 

Embora ficcional, The savage innocents se fazia fiel aos costumes do 
povo esquimó, e os relatava com a objetividade de um rigoroso antropólogo. E 
mesmo a parte ficcional do filme lidava com o provável, formulando e 
respondendo a pergunta: o que aconteceria se esquimós e “civilizados” entrassem 
em contato? 

O que acontece é o seguinte. Esse casal de esquimós é visitado por um 
pastor, que pensa convertê-los ao cristianismo. Seguindo os costumes do seu 
povo, o esquimó oferece o corpo da esposa ao pastor; este, indignado, recusa; 
mais indignado ainda pela recusa ofensiva, o esquimó agride o pastor: o corolário 
é uma luta em que o pastor é acidentalmente morto. A partir daí, o esquimó e sua 
mulher vão ser procurados pela polícia canadense como criminosos com uma 
pena a pagar. 

O aparente paradoxo que está no título original (´os inocentes selvagens´) 
indica o problema antropológico que o filme assume: esse povo remoto que nos 
parece selvagem em seus costumes é um povo inocente que age de acordo com 
os seus códigos morais, como agimos de acordo com os nossos. Comer carne 
crua, deixar os seus idosos na neve para morrerem sós, entregar o corpo da 
esposa ao visitante... tudo isso é natural e só parece anti-natural para o olhar 
alheio. Na verdade, trata-se de um título prosaico, muito aquém da poesia que o 
próprio filme contém, mas - pelo menos isso - é exato na colocação do problema 
de ordem antropológica. 

Os distribuidores franceses parece não haverem entendido o problema e, 
em direção diametralmente oposta, deram ao filme um título onde se lê 
claramente a posição “civilizadamente” intolerante ao alheio: Les dents du 
diable, ou seja, ´os dentes do diabo´. Quem é o diabo? Sem dúvida o povo 
esquimó genericamente concebido. Em certa cena do filme, a família esquimó é 
vista comendo a carne crua que caçara (não conheciam o fogo), partindo os seus 
nervos ensanguentados com os seus fortes dentes brancos, como fariam 
quaisquer animais. Parece que esta cena perdurou na imaginação dos franceses e 
a usaram como metonímia de sua repulsa pela vida esquimó. 

Já os distribuidores alemães preferiram fugir dos juízos de valor e se 
limitaram à descrição da paisagem, embora nessa descrição não se escape de um 



certo tom disfórico. Com efeito, em In land der langen Schatten (´na terra das 
longas sombras´) as sombras tanto podem ser literais, como simbólicas e, neste 
caso, possivelmente coniventes com um efeito de estranhamento. 

Mais sutis, os distribuidores italianos seguiram os alemães na descrição da 
paisagem, só que optaram por um oxímoro, recurso mais sintético e, talvez, mais 
revelador: Ombre bianche (´sombras brancas´). É mesmo possível que um 
intérprete inspirado, reatualizando as conotações (morais? ideológicas?) relativas 
às duas cores, branca e negra, retire deste oxímoro, as implicações que – para 
além da mera paisagem nevada e suas sombras escuras provocadas pela situação 
geográfica do Pólo - estão no problema antropológico que o filme assume. 

Passando ao largo da questão antropológica, ou moral, os distribuidores 
brasileiros escolheram uma reintitulação simples, direta, metonímica, porém, 
poética que, com extrema efetividade, fornece o elemento do conflito e sugere o 
cenário: Sangue sobre a neve. De todo jeito, aqui não se pode deixar de lado o 
sentido de contraste, por sinal também cromático, entre o vermelho do sangue 
derramado e a brancura da neve – quem sabe? – com a implicação sutil de que 
neve não é lugar de sangue, e aí o espectador é obrigado a distinguir entre o 
sangue essencial dos animais caçados e comidos e o sangue, nada desejado, do 
pastor morto. 

Em tempo: o título espanhol do filme (Los dientes del diablo) coincide 
com o francês, e o título lusitano (Sombras brancas, com o italiano. (Vide 
próximo capítulo sobre reintitulações copiadas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ESTUDO DE CASO 20 
 
 
 
 
 
Embora na década de sessenta o gênero já estivesse em franca decadência, 

um dos maiores sucessos da época foi um filme musical que já se anunciava 
musical no título: The sound of music (Robert Wise, 1965), literalmente, ´o som 
de música´. 

A peça de teatro sobre essa família cantante havia sido um estrondo nos 
palcos da Broadway e a 20th Century Fox investiu pesado para repeti-lo nas 
telas, conseguindo arrebatar três Oscar, um deles o de melhor filme do ano. Julie 
Andrews, que havia pouco tinha sido a mágica Mary Poppins em outro musical, 
fazia a freirinha que gostava mais de cantar que de rezar, e assim era enviada à 
residência de um Barão viúvo para ser preceptora de uma horda de crianças. 

O que essa noviça teimosa e estabanada consegue é uma proeza enorme: 
ensina a criançada a cantar, conquista o coração do pai, e ajuda todo mundo a 
escapar do nazismo emergente na Áustria de então. Mas, que ela é poderosa, isto 
já está claro na cena de abertura em que a câmera faz inimagináveis volteios 
aéreos sobre as montanhas austríacas para indicar o alcance de sua voz e de seu 
espírito. 

Casando música e romantismo, mais as belas paisagens campestres e 
montanhosas da Áustria, o filme retomava os códigos dos velhos musicais e, 
nisso, destoava um pouco do clima pesado que ganhava um espaço cada vez 
maior no cinema da década, mesmo em Hollywood. De alguma forma, era o 
adeus ao happy end mais tradicional, aquele que incluía véu e grinalda. 

Metonímico em si mesmo, o título original é diegético, já que diz o nome 
de uma das canções que faz parte do vasto repertório da freirinha cantante. 

Sem fugir muito desse original, os distribuidores alemães deram ao filme 
o título de Mein Lieder, mein Träumer, ou seja, ´minhas canções, meu sonhos´. 
Notar como se introduz, aqui, uma categoria actancial nos pronomes possessivos 
que, naturalmente, indiciam a voz da protagonista, Maria, a noviça. Notar 
também como se acrescenta ao campo semântico da música (em ´Lieder´), aquele 
do imaginário romântico (em ´Träumer´).  

De modo mais sintético, o título francês retoma estes dois campos e os 
liga numa expressão nuclear única: La mélodie du bonheur, ´a melodia da 
felicidade´. Aqui, como quer o roteiro do filme, ficam imbricados os dois 
principais elementos da estória, um sendo causa recíproca do outro, como se se 
pudesse dizer que a freirinha encontra a felicidade porque canta e canta porque é 
feliz. 

Mas, ora, mesmo com a ajuda da música, o caminho para a felicidade não 
foi fácil, e é o que sustenta a antitética reintitulação dada pelos distribuidores 
espanhóis: Sonrisas y lágrimas (´sorrisos e lágrimas´). E, vejam bem, quem 
ainda lembra o filme sabe que nem sempre os risos são favoráveis à protagonista, 
que às vezes faz, sem querer, papel de palhaço, para os outros personagens e para 



os espectadores. Sabe também que as lágrimas, ou ao menos os motivos para 
vertê-las, crescem ao longo da estória, culminando com a chegada do nazismo às 
propriedades do Barão com quem a freirinha está envolvida. 

Com um título descritivo, prosaico e alheio ao contexto musical, quem 
retoma o eixo actancial são os distribuidores brasileiros, chamando o filme de A 
noviça rebelde. Como, para a maioria das pessoas, rebeldia e noviçado seriam 
termos pouco associáveis, o mérito – talvez meramente mercadológico - do título 
parece residir nesse pequeno paradoxo. De qualquer forma, em seu prosaísmo, é 
a reintitulação semanticamente mais afastada do original. 

Dos cinco países reintituladores em questão o que deu a The sound of 
music a reintitulação mais curiosa foi certamente a Itália, nela sugerindo o tema 
musical sem, contudo, usar propriamente termos de música. Tutti insieme 
appassiontamente (´todos juntos apaixonadamente´) é a situação de um grupo de 
pessoas que cantam, ou se se quiser, é a ordem de um maestro aos cantantes, 
antes de a execução começar. Ou se se quiser ainda, é já o efeito que o espectador 
percebe ouvindo o grupo cantar. A referência é, naturalmente, à atividade da 
noviça com os filhos do Barão, em seu esforço de conseguir a harmonia ideal – a 
harmonia que ela e os espectadores desejam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O FATOR ANTROPOLÓGICO: PRÓ E CONTRA 
 
 
 
 
 
Como já posto, este livro levanta a hipótese de que, para além e aquém do 

fator mercadológico, as reintitulações que os filmes estrangeiros recebem nos 
países que os importam seriam determinadas pelo perfil antropológico dos povos 
reintituladores. 

Com efeito, dentre os países aqui considerados, cada um parece ter um 
modo todo particular de propor novos títulos para os filmes americanos 
domesticamente consumidos, e, como já colocado, se porventura esses novos 
títulos são de fato mercadológicos, cada país tem a sua maneira particular de ser 
mercadológico. 

A questão, porém, é mais complexa do que poderia se supor à primeira 
vista. Ocorre que a análise detida do conjunto dessas reintitulações aponta para 
duas direções, intrigantemente antagônicas – uma endossando a tese do fator 
antropológico, a outra, negando-a francamente. 

O endosso está no fato de que até países que falam a mesma língua do 
exportador de cinema – no nosso caso, os Estados Unidos - apelam para o 
expediente da reintitulação, caso da Inglaterra. A negação vem do oposto disto: 
países importadores de cinema que falam línguas diferentes (os cinco aqui 
considerados) com grande frequência, ao invés de reintitularem por conta 
própria, copiam reintitulações estrangeiras, traduzindo-as ipsis litteris. 

Em seguida, discuto separadamente os dois casos: 
 

(1) 
 
Em princípio, as diferenças idiomáticas (além dos elementos já 

considerados) seriam a justificativa para uma fuga à tradução literal dos títulos 
originais, porém, o que dizer quando os dois países - o exportador e o importador 
de cinema – falam a mesma língua? 

Pois é, os Estados Unidos e a Inglaterra são, ambos, anglófonos, porém, 
quem supõe que todos os filmes americanos distribuídos no Reino Unido 
carregam os títulos domésticos está enganado. 

Aqui adianto uma relação de filmes americanos cujos títulos originais 
foram recusados pelos distribuidores britânicos, que os reintitularam – digamos 
assim – “the British way”. Ao citar esses títulos, os americanos e os ingleses, 
traduzi-los-ei, se possível literalmente, sempre entre parênteses, e, somente para 
facilitar a identificação, ao leitor, acrescentarei o nome que o filme recebeu em 
solo brasileiro. 

Para um filme sobre um Papai Noel verídico, Miracle on 34th street 
(´milagre na rua 34´) seria um título perfeitamente compreensível na Inglaterra, e 
contudo, os distribuidores locais não pensaram assim e o mudaram para The big 
heart (`o grande coração´). No Brasil o título é: De ilusão também se vive. 



 Intermezzo é um título musical e metafórico para a estória melodramática 
que relata, mas na Inglaterra ficou tudo mais direto Escape to happiness (´fuga 
para a felicidade´). No Brasil, foi mantido o título americano. 

O musical de Busby Berkeley com Carmem Miranda tem o título festivo 
como o próprio filme The gang is all here (´a turma toda está aqui´), mas os 
distribuidores britânicos preferiram se referir às intrigas amorosas do 
protagonista e colocaram The girls he left behind (´as moças que ele deixou para 
trás´). No Brasil: Entre a loura e a morena. 

Aquela comédia com Katherine Hepburn e Spencer Tracy sobre a 
instalação de um computador no setor de uma empresa se chama, com alguma 
ironia, Desk set (´conjunto de escritório´), o que os distribuidores ingleses 
descartaram e, com mais ironia ainda, puseram no lugar His other woman (´a 
outra mulher dele´). No Brasil: Amor eletrônico. 

O filme de Joshua Logan sobre o aprendizado amoroso de um matuto de 
Montana tem um título topológico, Bus Stop (´ponto de ônibus´), que os ingleses, 
fazendo alusão ao caráter da protagonista vivida por Marilyn Monroe, mudaram 
para The wrong kind of girl (´o tipo errado de moça´). No Brasil, fizemos algo 
parecido aos ingleses, apenas com uma pitada de desculpa: Nunca fui santa. 

A comédia maluca de Hawks em que Cary Grant se veste de mulher indica 
isso no título I was a male war bride (´fui uma noiva macho na guerra´), mas os 
ingleses optaram por privilegiar uma dada circunstância muito especial da estória 
narrada e colocaram You can´t sleep here (´você não pode dormir aqui´). No 
Brasil: A noiva era ele. 

A estória do músico Gene Krupa foi, nos Estados Unidos, intitulada 
literalmente The Gene Krupa story; os distribuidores ingleses escolheram um 
título mais metonímico e talvez mais sugestivo Drum crazy (´louco por tambor´). 
No Brasil: O rei do ritmo. 

O clássico do cinema independente americano sobre a vida nas docas, que 
no original se chama contundentemente Edge of the city (´gume da cidade´), foi 
reintitulado, na terra de Shakespeare, a partir de um certo trecho do diálogo entre 
John Cassavettes e Sidney Poitier e se chama A man is ten feet high (´um 
homem tem dez pés de altura´). No Brasil, copiamos os ingleses, trocando apenas 
a medida: Um homem tem três metros de altura. 

Gaslight (´luz de gás´), o thriller de George Cukor com Ingrid Bergman, 
passou a ser, entre os ingleses, uma vez que a estória ocorre em Londres, The 
murder on Thornton Square (´o crime na praça Thornton´). No Brasil, ficamos 
mais perto dos americanos: À meia luz. 

O faroeste de Anthony Mann, Bend of the river (´curva do rio´), teve 
título parecido no Reino Unido, mas não o mesmo: Where the river bends (´onde 
o rio dá a curva´). No Brasil: E o sangue semeou a terra.  

O filme noir de Nicholas Ray They live by night (´eles vivem na noite´) 
ganhou, na Inglaterra, o título de The twisted road (mais ou menos: ´a estrada 
contorcida´). No Brasil: Amarga esperança. 

O drama de William Wyler sobre mulheres acusadas de lesbianismo, 
numa época em que alternativas sexuais eram crime, teve o título original de The 
children´s hour (´a hora das crianças´), já que a acusação era feita por duas 



meninas. Na Inglaterra, foi preferido The loudest whisper (´o sussuro mais alto´). 
No Brasil: Infâmia. 

Aquele filme de Elia Kazan onde ele conta a estória da migração de seus 
avós para o novo mundo, America, America, teve, no Reino Unido, uma 
reintitulação metonímica The Anatolian smile (´o sorriso anatoliano´). No 
Brasil: A terra do sonho distante. 

E para finalizar as exemplificações, já, que a lista não é interminável, mas 
é longa, aquele estrondoso sucesso de bilheteria dos anos sessenta, com Troy 
Donahue e Susanne Pleshette namorando na romântica Itália ao som de “Al di 
lá”, chamou-se em casa Roman adventure (´aventura romana´); ora, os ingleses 
viram no filme uma lição de moral e o reintitularam filosoficamente de Lovers 
must learn (´os amantes devem aprender´). No Brasil: Candelabro italiano. 

Estes títulos britânicos, substituindo, na mesma língua, títulos originais 
americanos, seriam, no seu conjunto, um índice muito claro de que, se existe um 
“American way of life”, também existe um “British way of life”, e os dois não 
deveriam ser confundidos. 

Trata-se assim, de forte endosso da nossa hipótese sobre o fator 
antropológico influindo no modo de reintitular filmes estrangeiros. 

A força desse endosso vai, contudo, ser ameaçada pelo que se expõe a 
seguir. 

 
(2) 

 
Se os britânicos, que falam a mesma língua dos americanos, dão, em 

muitos casos, títulos diferentes aos filmes de Hollywood, o esperado seria que, 
nos países que não falam inglês, o expediente de reintitular fosse ainda mais 
geral e mais radical. 

Ora, com surpresa, e até com certo espanto, descubro que não é bem o 
caso: com considerável frequência, os distribuidores dos países aqui 
considerados, Alemanha, França, Itália, Espanha e Brasil (além dos homófonos, 
Argentina, México, Venezuela e Portugal) depois de recusar o título original, 
fazem uma coisa curiosa: copiam o título que distribuidores de outros países já 
haviam escolhido, traduzindo-o em sua língua de forma literal. Com se diria se o 
contexto fosse escolar: pura cola! 

Como os filmes americanos aqui referidos estrearam nesses países em 
datas diferentes, e como não detenho a informação precisa dessas datas, não 
posso, portanto, afirmar quem foi que “copiou” quem, e, assim, me limito a citar 
os títulos iguais como se sincrônicos fossem, sabendo-se, contudo, que a 
sincronia – muito menos a coincidência! - não existiu, e que, em todos os casos, 
alguém copiou alguém.  

Passo, em seguida, a mencionar uma lista de exemplos, que, na verdade, 
são em quantidade considerável do ponto de vista estatístico.  

O suspense de Hitchcock Rope (´corda´) foi chamado na Alemanha de 
Cocktail für eine Leiche, e na Itália Cocktail per um cadavere, reintitulações 
que significam a mesma coisa: ´coquetel para um morto´. O mesmo filme foi 



chamado de Festim diabólico e Festín siniestro, respectivamente, no Brasil e na 
Espanha. 

Outro hitchcockiano colado é North by Northeast (´norte pelo nordeste´), 
que no Brasil e na Itália chamou-se, respectivamente, Intriga internacional e 
Intrigo internazionale. O mesmo filme teve títulos idênticos na Espanha e na 
França: respectivamente, Con la muerte en los talones e La mort aux trousses 
(mais ou menos: ´com a morte nos calcanhares´). 

Os cinéfilos brasileiros costumam rir de A mulher que viveu duas vezes, 
reintitulação que os portugueses deram a Vertigo (para nós, Um corpo que cai, 
um dos nossos Estudos de Caso), sem saber que os italianos fizeram a mesma 
coisa: La donna che visse due volte. Coisa idêntica aconteceu com os títulos 
deste filme na Alemanha e na França, Aus dem Reich der Toten e D´entre les 
morts, respectiva e semelhantemente: ´do reino dos mortos´e ´dentre os mortos´. 

Outro título português ridicularizado localmente é o já citado O comboio 
apitou três vezes, uma vez que a quantidade de apitos do trem, no faroeste de 
Fred Zinnemann, não possui nenhuma pertinência diegética, porém, como já 
mostrado em páginas anteriores, os franceses fizeram praticamente o mesmo: Le 
train sifflera trois fois, apenas pondo o verbo da frase no futuro. 

Um dos nossos Estudos de Caso (Vide), o filme de Billy Wilder Double 
indemnity teve reintitulações iguais no Brasil (Pacto de sangue) e num dos 
países de língua espanhola, eventualmente incluído nas nossas pesquisas, a 
Argentina (Pacto de sangre). 

Detective story (´estória de detetive´), o drama de William Wyler sobre 
um policial rigoroso que se descobre traído (no Brasil: Chaga de fogo) teve 
títulos semelhantes na Alemanha e na Espanha, respectivamente: Politzeirevier 
21 e Brigada 21, mais ou menos: ´delegacia de polícia 21´. 

O filme de Elia Kazan sobre o anti-semitismo nos Estados Unidos, 
Gentlemen´s agreement (´acordo de cavalheiros´) teve várias reintitulações 
coincidentes em países diversos. Na França, na Itália e na Espanha, os títulos 
foram, respectivamente, Le mur invisible, Barriera invisibile e La barrera 
invisible (algo como ´parede invisível´). Já na Argentina e no México o título foi 
La luz es para todos, exatamente como no Brasil e em Portugal: A luz é para 
todos. 

O clássico de George Stevens Shane (para nós Os brutos também amam) 
na França se chamou L´homme des vallées perdues (´o homem dos vales 
perdidos´), e na Itália Il cavaliere della valle solitária (´o cavaleiro do vale 
solitário´). Já que estamos citando westerns, o My darling Clementine (´minha 
querida Clementina´) de John Ford, teve o mesmo titulo na Espanha, Brasil, e 
Portugal – Pasion de los fuertes e Paixão dos fortes. 

A contundente ficção de John Sturges sobre a cumplicidade de uma cidade 
ao crime, Bad day at Black Rock (´dia ruim em Black Rock´) foi reintitulada em 
território espanhol como La conspiración del silencio, justamente como no 
Brasil e em Portugal, A conspiração do silêncio. 

Uma das grandes abordagens ao tema do boxe, o filme de Robert Wise 
(1956) Somebody up there likes me (`alguém lá em cima gosta de mim´) foi 
reintitulado de modo idêntico na França (Marqué par la haine) e na Espanha 



(Marcado por el odio). No Brasil, a reintitulação não foi ´marcado pelo ódio´, 
mas, ficou perto disso: Marcado pela sarjeta. 

O filme de Nicholas Ray, com James Dean, que discutimos nos Estudos 
de Casos, se chamou na França, como visto, La fureur de vivre. O seu título em 
Portugal foi exatamente Fúria de viver. 

Aquele sucesso de público comentado nos Estudos de Caso como 
desafiador da censura, Peyton Place, teve títulos repetidos no Brasil (A caldeira 
do diabo) e em mais um dos países de língua espanhola aqui considerados, a 
Venezuela (La caldera del diablo). 

O drama de Vincente Minnelli Some came running (´alguns vieram 
correndo´), que, como já referido, entre nós se chamou Deus sabe quanto amei, 
recebeu reintitulações semelhantes na Espanha (Como um torrente) e na França 
(Comme un torrent) - ´como uma torrente´. Espanha e França também 
empataram no melodrama de Henry King aqui estudado Love is a many-
splendored thing (Vide: Estudo de Caso), com La colina de los adios e La 
colline de l´adieu, ou seja, ´a colina do adeus´. 

Outro melodrama de reintitulação copiada foi An affair to remember 
(Vide Estudo de Caso) chamado na Alemanha de Die grosse Liebe meines 
Lebens, e em Portugal, do mesmo jeito: O grande amor da minha vida. 

Ao comentarmos o filme de John Huston acima, Heaven knows, Mr 
Allison não o dissemos, mas a sua reintitulação italiana, L´anima e la carne 
coincide com a portuguesa O espírito e a carne. 

The savage innocents (Vide Estudos de Caso) foi outro filme a ter 
reintitulações copiadas em vários países. Na França e na Espanha os títulos dados 
foram Les dents du diable e Los dientes del diablo (´os dentes do diabo´) e na 
Itália e em Portugal, Ombre bianche e Sombras brancas. 

O forte filme político de John Frankenheimer The Mandchurian 
candidate (´o candidato da Manchúria´) foi reintitulado como Botschafter der 
Angst pelos distribuidores alemães, e como El mensajero del miedo pelos 
distribuidores espanhóis, títulos que dizem a mesma coisa: ´mensageiro do 
medo´. 

O drama de Robert Sullivan sobre o preconceito racial no Sul americano, 
que se chamou To kill a mockingbird (´matar um sabiá´), na França foi 
reintitulado como Du silence et des ombres, ou seja, ´silêncio e sombras´. Em 
Portugual, sem coincidência, o título dado foi Na sombra e no silêncio. 

Já com o filme de Edward Dmytryk Warlock (No Brasil: Minha vontade 
é lei) a cópia da reintitulação foi geral na Europa. O título original é o nome da 
cidade onde a estória se passa, mas a reintitulação e suas colas fazem exatamente 
a mesma ênfase num dado aspecto da indumentária do protagonista: Der Mann 
mit den goldenen Colts (Alemanha), El hombre de las pistolas de oro 
(Espanha), L´homme aux colts d´ore” (França) e O homem das pistolas de ouro 
(Portugal). 

Uma espécie de cúmulo dessa atitude servil de traduzir reintitulações, ao 
invés de reintitular por conta própria, aconteceu no Brasil com relação a dois 
filmes de John Sturges, por sinal dois grandes faroestes da década de cinquenta, 
um de 1957, o outro de 1958. A Gunfight at the OK Corral (´tiroteio no Curral 



OK´) os distribuidores espanhóis deram o título de Duelo de titanes (´duelo de 
titãs´) e os brasileiros, o de Sem lei e sem alma. Pois bem, no ano seguinte, 
quando chegaram ao Setor de Distribuição brasileiro os rolos do novo faroeste de 
Sturges, Last train from Gun Hill (´o último trem de Gun Hill´) o que fizeram os 
nossos distribuidores? Deram a este filme o título que os espanhóis haviam dado 
ao do ano anterior: Duelo de titãs. Convenhamos, uma espécie de cola da prova 
errada. 

E para sustar esta série de exemplificações, que, afinal de contas, é bem 
mais longa do que desejaríamos que fosse, um caso irônico. O exemplo que nos 
serviu para a hipótese afirmativa sobre o fator antropológico como determinante 
da atitude de reintitular, o mesmo exemplo nos serve para ilustrar o contrário. 

O filme americano Rome Adventure (´aventura romana´) que teve, num 
país de língua inglesa como o Reino Unido, uma reintitulação tão diferente do 
original, Lovers must learn (como já visto: ´os amantes devem aprender´), 
também a teve em países de línguas diferentes do inglês. Assim, na Itália, onde 
por sinal a estória do filme se passa, o título foi Gli amanti devono imparare, e 
noutro país de língua espanhola que não a Espanha, no caso, o México: Los 
amantes debem aprender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÍTULOS PROVISÓRIOS  
 
 
 
 
 
Afinal de contas, o gesto de recusar os títulos originais dos filmes 

importados e, no lugar deles, colocar novos títulos que muitas vezes sequer os 
lembram, seria uma forma de manifestar os perfis antropológicos dos 
reintituladores, ou não? 

Ou, ao contrário, o fato de os países importadores do cinema americano, 
com frequência, copiarem as reintitulações de seus vizinhos, negaria de todo 
qualquer possibilidade de uma interpretação antropológica para o fenômeno da 
reintitulação de uma maneira geral? 

Receio não poder oferecer uma resposta definitiva para o problema, e 
aceno apenas com a esperança de que um estudo mais abrangente, sistemático e 
profundo que o aqui empreendido possa apontar um caminho para a resposta 
desejada. 

Se vier a ser feito, esse estudo não pode, contudo, deixar de levar em conta 
uma outra hipótese, aqui colocada, a de que toda intitulação – seja ela alheia ou 
própria – consiste num gesto interpretativo. 

Nesse sentido é que faço questão de relatar, a partir de agora, como, na 
produção de um filme (especialmente os da fase do cinema americano aqui 
considerada) é comum que a intitulação definitiva só aconteça depois de o filme 
pronto, completo, íntegro. Antes disso, é comum que se trabalhe com um título 
provisório, de caráter meramente operacional, ou eventualmente, que se trabalhe 
sem título algum. 

E por que é assim? Pelo simples fato de que ninguém consegue dar um 
título satisfatório a uma obra incompleta, ainda em curso. Seria como interpretar 
o que não se conhece de todo. Muitas vezes o título provisório vale para o roteiro 
do filme, mas, convenhamos, o roteiro em si ainda não é o filme. 

Passo, portanto, a citar exemplos de filmes que tiveram um ou mais títulos 
durante as filmagens e foram lançados com um outro, às vezes bem diferente dos 
anteriores. Como já enfatizado, o objetivo é demonstrar o caráter interpretativo 
da intitulação, que, esperamos, a longo prazo, sirva para entender o problema 
geral da tradução e reintitulação de títulos de filmes estrangeiros. (Em cada caso, 
para efeito de identificação, citarei o título brasileiro). 

Comecemos com o filme mais importante da história do cinema. 
Recém-chegado a Hollywood no início dos anos quarenta, o jovem Orson 

Welles não tinha um título definido para o filme que queria fazer. Por um tempo, 
a estória do magnata da imprensa que morria com uma palavra misteriosa na 
boca levou o nome de “American” (´Americano´) e quase o filme estreia com 
este título. Antes de concluir o projeto, porém, Welles mudou o título para “John 
Citizen, USA”, (algo como: ´João cidadão, EUA´) e, finalmente, para “Citizen 
Kane” (´Cidadão Kané). 



O problema de não ter um título definitivo - em muitos casos até às 
vésperas da estreia - não foi só de Cidadão Kane. Na verdade, no processo de 
produção, um filme é, quase sempre rodado com um “working title” – título de 
trabalho, ou título operacional, aquele com que se lida, até surgir o definitivo. 
Esse título provisório pode vir a ser o definitivo, ou não, a depender de diretores 
e produtores, mas ele, mesmo quando descartado, é revelador da semântica do 
filme. 

O filme de Fritz Lang (1936) sobre o tema do linchamento foi 
inteiramente rodado com o título de “The mob” (mais ou menos: ´a turba´) e só 
na fase de pós-produção os autores encontraram o título mais cabível para a 
estória narrada: Fury (Fúria ). 

“Everybody comes to Rick´s” (`todo mundo vem ao Rick´s´) foi o título 
com que o diretor Michael Curtiz e toda a sua equipe trabalharam até quase a 
conclusão de Casablanca (1942). Rick´s era o nome do Cassino onde Ilsa Lund e 
seu marido – como o ´todo mundo´ do título provisório - foram ter, obrigando o 
proprietário do recinto a recordar e reviver uma estória passada. 

Para Frank Capra e sua equipe o filme que estavam fazendo em 1946 se 
chamava “The greatest gift” (´o maior dom´), referência à vida, aquilo que Deus 
dá aos homens e aos seres em geral. A certa altura da produção, achou-se que It´s 
a wonderful life (´a vida é maravilhosa´) ficaria melhor para o caso do 
protagonista George Bailey, e a substituição foi feita, (no Brasil: A felicidade 
não se compra). 

Quando Billy Wilder estava rodando aquele filme (1951) sobre os 
malefícios da imprensa, onde Kirk Douglas fazia um jornalista sem ética que se 
saía mal, o título era “The human interest story” (´estória sobre o interesse 
humano´), mas, antes da estreia, foi mudado para “The big carnival” (´o grande 
carnaval´), e, depois da estreia, para Ace in the hole (´ás no buraco´). (No Brasil: 
A montanha dos sete abutres). 

Antes de estrear em 1946, o drama de William Wyler sobre as 
consequências, entre os soldados americanos, da segunda guerra mundial, The 
best years of our lives (“Os melhores anos de nossas vidas”), se chamava apenas 
“Home again” (´em casa de novo´). 

Um caso no mínimo curioso foi o do filme que Joseph Mankiewicz rodou, 
em 1949, sobre uma mulher que enviava uma carta para uma certa quantidade de 
esposas supostamente traídas por ela. O primeiro título do filme foi “A letter to 
five wives” (´uma carta para cinco esposas´), que depois virou “A letter to four 
wives” (`uma carta para quatro esposas´) e, finalmente, o título definitivo A letter 
to three wives (´uma carta para três esposas´). A quantidade de esposas foi 
diminuindo na medida em que se simplificava a estrutura do roteiro. (No Brasil, 
o filme se chamou Quem é o infiel?). 

O drama de George Cukor sobre esse ator shakesperiano que assumia a 
personalidade de Otelo teve dois títulos antes do definitivo A double life (´uma 
vida dupla´): durante as filmagens fora “Inspiration” (´inspiração´) e “The art of 
murder” (´a arte de matar´). (No Brasil: Fatalidade). 

Outro filme que teve vários títulos provisórios foi o faroeste que Robert 
Aldrich rodou em 1961, com Kirk Douglas e Rock Hudson no elenco. “Sundown 



at Crazy Horse” (´ocaso em Crazy Horse´) foi o primeiro; depois “The day of the 
Sun” (´o dia do Sol´), depois ainda -  uma citação shakespeariana - “The hot eye 
of Heaven” (´o olho quente do céu´), para no final ficar em: The last sunset (O 
último pôr do sol). 

Eis mais alguns exemplos de filmes que tiveram os seus títulos mudados 
de última hora. 

A comédia com Spencer Tracy e Katherine Hepburn Adam´s rib (A 
costela de Adão) se chamava, antes, “Man and wife” (´Homem e esposa´). 
Crossfire, de Edward Dmytryk, se chamara “Cradle of fear” (´berço de medo´) 
(No Brasil: Rancor. O polêmico On the waterfront de Kazan (Vide Estudos de 
Casos) era apnas “The hook” nas filmagens (´o gancho´). O drama de 
Mankiewicz sobre a ribalta, All about Eve (´tudo sobre Eva´) tinha o título 
provisório de ´Best performance´ (´melhor desempenho´) (No Brasil: A malvada.  
O romance trágico de George Stevens A place in the Sun (Um lugar ao sol) se 
chamava “The lovers” (´os amantes´). Já o musical de Vincente Minnelli “The 
band wagon” (´o vagão da banda musical´; no Brasil: A roda da fortuna) tinha o 
título de “I love Louisa” (´Eu amo Louisa´). Do mesmo Minnelli, Gigi era “The 
Parisians” (´os parisienses´). Wild is the wind (´selvagem é o vento´) de George 
Cukor, tinha sido Obsession (´obsessão´). Morte sem glória, filme de guerra de 
Robert Aldrich tinha sido “The fragile fox” (´a raposa frágil´); O famoso faroeste 
de John Sturges Last train from Gun Hill (´último trem de Gun Hill´; no Brasil, 
como já visto: Duelo de titãs) foi “One angry day” (´um dia raivoso´). O policial 
sobre roubo de Stanley Kubrick The killing (´a matança´; no Brasil: O grande 
golpe) foi todo rodado como “Bed of fear” (´leito de medo´). A dura abordagem 
da guerra do Vietnam por Michael Cimino, The deer hunter (´o caçador de 
viado´), nas filmagens tinha o apelido de “The man who came to play” (´o 
homem que veio brincar´). (No Brasil: O franco-atirador). 

Às vezes a mudança do título provisório para o definitivo é pequena, mas 
nem por isso, menos significativa; exemplo: antes de ser a expressão “Red River” 
(Rio vermelho) o western de Howard Hawks era a frase: “The river is red” (´o rio 
é vermelho´). 

Enfim, creio que dificilmente os cinéfilos da vida conseguiriam imaginar 
um título original diferente para um filme como E.T, the extra-terrestrial (E.T, o 
extra-terrestre, 1981), e contudo, o filme de Steven Spielberg, durante as 
filmagens levou dois títulos bem diferentes do conhecido; primeiramente, “Night 
skies” (´céus noturnos´), e em seguida, “A boy´s life” (´a vida de um menino´). 
Do mesmo modo Easy Rider (1969) teve como “título de trabalho”, “The loners” 
– algo conceitualmente parecido com ´os misantropos´, e, pasmem, a obra prima 
de Wim Wenders Paris, Texas (1984) até o último fotograma ser revelado se 
chamava prosaicamente “Motel chronicles”, ou seja, ´crônicas de motel´. 

Não será pouco instrutivo saber que, em alguns casos, os filmes 
americanos foram (ou, se for o caso, são) reintitulados no exterior (sobretudo nos 
países considerados pela nossa pesquisa) a partir da tradução dos seus títulos 
provisórios. 

Tal foi o caso com o acima citado The last sunset (O último pôr do sol) 
de Robert Aldrich, que, na Itália, recebeu o título de L´occhio caldo de cielo, 



uma tradução literal de um dos títulos provisórios, também já citado “The hot eye 
of Heaven” (´o olho quente do céu´). 

A intitulação francesa do hitchcockiano Spellbound (Vide Estudos de 
Casos), La maison de Mr Edwardes, é, na verdade, o “working title” com o qual 
a equipe trabalhou durante as filmagens, “The house of Mr Edwardes” (´a casa 
do Sr Edwardes´).  

O título que os distribuidores espanhóis deram ao filme de Billy Wilder, 
acima citado, Ace in the hole (Vide Estudos de Casos) foi a tradução de um dos 
títulos provisórios, no caso, El grand carnaval (conferir acima: “The big 
carnival”). 

Como visto nos nossos Estudos de Casos, na Alemanha a intitulação do 
Vertigo de Hitchcock foi Aus dem Reich der Toten, e, como também vimos no 
capítulo anterior, na França, o título do filme foi quase a mesma coisa: Dentre les 
morts. Em ambos os casos, traduções aproximadas do título provisório do filme: 
“From amog the dead”, ou seja, ´dentre os mortos´. 

A essa altura, o leitor deve estar se indagando como é possível um filme 
ser intitulado, no estrangeiro, com um título provisório, que só a equipe de 
filmagem conheceu, e que, na estreia o renegou. 

Há, na verdade, duas possibilidades. Uma delas é que os distribuidores 
estrangeiros fossem (ou sejam) pessoas informadas que acompanhavam a vida 
cinematográfica de Hollywood e tinham, assim, informação sobre projetos que 
ainda estavam em andamento e que, portanto, ainda não tinham títulos 
definitivos, e sim, provisórios. Eventualmente, esses distribuidores, quando o 
filme era lançado, gostavam mais do título que ele tivera durante as filmagens do 
que o imputado no ato da distribuição americana e... 

A outra possibilidade só é válida para filmes que adaptavam romances e, 
nas filmagens, conservavam o título do romance como o título do projeto, para só 
depois, mudar. Eventualmente, os distribuidores que conheciam o romance 
adaptado preferiam usar o seu título para nomear o filme – sabendo, ou não, que 
ele fora o título provisório do filme. 

Título provisório, título definitivo, título traduzido literalmente, título 
traduzido livremente, reintitulação... cada um desses expedientes consiste, 
segundo a nossa maneira de pensar, num gesto interpretativo e deve ser encarado 
como um sinal semiótico de dupla face, ao mesmo tempo ativo (da parte de quem 
intitula) e supostamente passivo (da parte de quem o decodifica). 

No capítulo dedicado aos Estudos de Casos, abrimos a nossa 
argumentação com uma peça ficcional sobre um certo filme de Vincente Minnelli 
cujo título provisório (agora acrescentamos) foi “Tribute to a bad man” (´tributo 
a um homem mau´). Ora, chame-se esse filme `A cidade das ilusões´ como 
quiseram os alemães, ou ´Os enfeitiçados´, como quiseram os franceses, ou ´O 
feio e a bela´, como quiseram os italianos, ou ´Escravos do mal´, como quiseram 
os espanhóis, ou, Assim estava escrito, como quiseram os brasileiros, ou ´Tributo 
a um homem mau´ como queriam os seus realizadores durante as filmagens, ou 
ainda `Os maus e os belos´ (The bad and the beautiful), como decidiram os seus 
realizadores depois de o filme terminado... seja como for, em cada caso houve 
um esforço interpretativo que deixa em aberto uma possibilidade de meta-leitura. 



Espero que essa proposta tenha ficado clara para o leitor deste livro e que 
ele, o livro, venha a servir para entender o complexo jogo de relações entre os 
filmes e os seus muitos títulos, jogo este no meio do qual trafegam espectadores, 
ora tranquilos ora inquietos. 

Os tranquilos talvez sejam os que detêm o privilégio de interferir na 
recepção – os distribuidores locais que traduzem ou reintitulam os filmes 
estrangeiros. Os inquietos são os que, como nós outros, se limitam a, 
concordando ou não, gostando ou não, lidar com o registro da recepção alheia, 
que não é o único, mas que é marcante, já que, uma vez traduzido/reintitulado, o 
título do filme nunca mais muda. 

Encerro, portanto, recapitulando: ver o título (qualquer um) como um sinal 
interpretativo é o melhor caminho para um estudo inter-titular que objetive 
responder, entre outras perguntas, a aqui formulada: será que se pode ler o perfil 
antropológico de um país na sua maneira de traduzir/reintitular os filmes 
estrangeiros? 
 


