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Resumo 

As produções audiovisuais atuais vem buscando novas formas de adaptações de 

suas histórias afim de preservar seu público cativo e também atrair um novo público 

que hoje não consome mais os produtos audiovisuais pelo suporte TV. E uma das 

formas de incentivar e despertar a curiosidade do público-alvo é apresentar tramas e 

situações inusitadas e originais.  

Muitas adaptações já foram feitas com as histórias das princesas, principalmente 

quando se trata das questões que envolvem coragem em batalha e liderança mas 

um campo que está sendo pouco explorado é a inversão dos papéis de herói e vilão 

dessas histórias fantasiosas. Como é o caso do personagem Peter Pan na série 

Once Upon a Time. 

A importância deste estudo está na identificação dos rumos tomados pela produção 

audiovisual contemporânea. Assim, os levantamentos e questionamentos apontados 

nesta pesquisa pretendem aproximar a série de TV às técnicas presentes na 

produção audiovisual popular comparando as técnicas narrativas e, especialmente, 

de montagem usadas. 

 

Introdução 

A maioria dos contos de fadas imortalizados pelos desenhos do estúdio Walt Disney 

vem ganhando adaptações em live action1 de suas histórias nos últimos 10 anos, 

essas adaptações visam mostrar um lado nunca mostrado de nossos heróis,  afim 

de incorporar mais ações e tensões dramáticas às histórias românticas e 

açucaradas. Já na TV, a série Once Upon a Time se dispõe a trabalhar as 

adaptações e adequações das histórias do passado aos tempos atuais tentando 

atrair um segmento de público mais específico: os adolescentes. 

Once Upon a Time é uma série norte-americana de drama-fantasia da emissora de 

TV ABC, que aborda esses contos de fadas de uma forma mais próxima ao nosso 

dia-a-dia atual. A obra se passa na fictícia cidade litorânea de Storybrooke, Maine, 

cujos moradores são personagens de vários contos de fadas que foram vítimas de 

uma maldição lançada pela “Rainha Má” e transportados para o "mundo real" onde 

                                                      
1 Live action é a forma de se contar as histórias através da dramatização das ações vividas pelos atores. 



tiveram suas memórias reais roubadas.  Durante a trama, as adaptações feitas criam 

uma ligação entre cada conto de fada envolvido. 

Essas adaptações e ligações entre as tramas trazem também uma nova abordagem 

às histórias apresentadas. Um dos pontos que esse projeto pretende analisar é a 

adaptação da história clássica do personagem Peter Pan à essa nova visão e 

vínculos de outros contos. 

 

Objetivos da Pesquisa 

Esta pesquisa tem como objetivos analisar a adaptação dos personagens Emma 

Swan e Peter Pan, afim de identificar seus mecanismos de identificação e 

envolvimento com o espectador; Analisar as formas de adaptação das personagens 

para uma readequação as novas formas narrativas seriadas da televisão; Destacar 

como as mudanças dos personagens são necessárias para a manutenção e atração 

de novos públicos para a televisão; Analisar a estrutura de roteiro empregada na 

adaptação história original para o seriado; Analisar os elementos de linguagem que 

tornaram possível essa adaptação dos personagens e suas estruturas. 

 

Metodologia 

Inicialmente serão feitas pesquisas em linguagem audiovisual, adaptação de contos 

de fadas e estruturas de roteiros a fim de estabelecer a fundamentação da pesquisa. 

A proposta é discutir como a linguagem audiovisual e as adaptações feitas no roteiro 

são  empregadas na trama da série. 

Em seguida, será feita uma análise de quatro episódios da série afim de desenvolver 

melhor os conceitos apresentados pelos autores. Por fim, os dados obtidos a partir 

dessas análises serão relacionados com autores adicionais à pesquisa, definidos no 

decorrer dos estudos. 

 

Desenvolvimento 

Vem sendo feita a análise dessa transformação dos personagens desde a estrutura 

do roteiro, usando os referenciais de autores como Syd Field e Linda Seger até as 

adaptações que se fazem necessárias na linguagem audiovisual, como as 

apresentadas pelos autores David Bordwell, Marcel Martin e Arlindo Machado. O 



objeto de estudo: jornada e transformação da personagem adaptada de Peter Pan, 

será analisada através do conto original, adaptações anteriores e na série. Um vez 

feita esta comparação é possível chegar a uma ligação direta entre necessidade do 

espectador e fatores desta necessidade que constroem novas características para 

esta personagem. 

 

Resultados Preliminares 

Personagens de contos de fada são, normalmente, apresentados na infância e suas 

trajetórias parecem intimas de nós uma vez que são tão exploradas no dia-a-dia 

durante essa fase. Isso cria uma memória afetiva que remete o espectador a algo 

querido, o que faz a adaptação de personagens se apresentar como se apresentaria 

uma novidade na vida de um amigo próximo, onde temos a curiosidade de 

acompanhar.  

A adaptação da trajetória de Peter Pan para a série OUAT consegue despertar um 

julgamento ambíguo em relação ao conto original e ao caráter das personagens da 

série, isto porque neste arco menor em específico temos trocas de papéis entre 

heróis e vilões do arco longo, causando dúvida ao espectador e formando novas 

opiniões. 
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