
1 
 

OS OLHARES CRIADORES EM “L’ÉLÉGANCE DU HÉRISSON” E SUA 

TRANSMUTAÇÃO FÍLMICA 

  

João Vicente (UnB-CNPq-SEDF) 

Maria da Glória Magalhães dos Reis (UnB) 

 

RESUMO: L’élégance du Hérisson de Muriel Barbery (2006) teve sua transmutação para o 
cinema Le Hérisson (2009) realizada por Mona Achache. As histórias da concierge Renée 
Michel e da pré-adolescente Paloma Josse se cruzam por habitarem o mesmo prédio, porém em 
condições muito distintas. Renée é uma senhora de 54 anos que cuida de um condomínio de 
ricos em Paris, residência de Paloma, e para onde se mudará Kakoru Ozu. Perpassam essas 
personagens a visão crítica sobre o mundo de “anorexia afetiva” e uma atmosfera de morte. 
Mais que do que a morte do corpo físico em si e seu momento pontual, há uma vivência da 
existência que espera seu fim. O objetivo desse trabalho é investigar a elaboração desse par de 
personagens nas obras e como essa criação se relaciona com a linguagem escolhida. As obras 
aqui em cotejo buscam realizar constante diálogo entre artes, assim as referências utilizadas para 
pesquisa versam sobre as adaptações de obra literárias para o cinema em perspectiva 
comparada. No romance, temos menções a diversos filmes, à música, pintura e obras literárias. 
No filme, o diálogo aparece com o desenho e a animação. Há no romance predominância da 
visão de Renée, inclusive com diálogos com o leitor e reflexões sobre o ato de escrever. As 
referências de Renée como escritora, são transpostas para Paloma atrás de sua câmera 
filmadora. No romance, a projeção especular, porém autêntica, é Paloma; já no filme, Sra. 
Michel é o resultado do olhar da menina que procura ver além dos espinhos daquele tão elegante 
ouriço. Assim, o olhar de cada uma das personagens, dentro dos limites e possibilidades da 
linguagem escolhida, tem papel central nas duas obras. 

 

Palavras-chave: Literatura Francesa Contemporânea. L’élégance du Hérisson. Le 
Hérisson. Cinema. Transmutação.  

 

Introdução 

A análise comparativa entre duas obras sucinta a análise das escolhas estéticas 

de seus respectivos autores para a sua criação e transcriação. Quando partimos de obras 

que se propõem a narrar, conforme terminologia adotada por Xavier (2003), uma 
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mesma fábula, cabe buscar na materialidade das narrativas, a trama que resulta da 

elaboração de suas autoras. Se além desse elemento, temos diferentes opções de 

linguagem para a elaboração dessa narrativa devemos procurar também qual o efeito 

estético decorrente dessa linguagem, de suas limitações e potencialidades. No entanto, 

cabe especialmente analisar a narrativa, ou mais detalhadamente dito na 

“forma do discurso que pode ser examinada num grau de 

generalidade que permite descrever o mundo narrado (esse espaço-

tempo imaginário em que vivem as personagens) ou falar sobre 

muitas coisas que ocorrem no próprio ofício da narração sem que seja 

necessário considerar as particularidades de cada meio material” 

(XAVIER, 2003, p. 64).  

Dessa forma, atribuímos a cada obra, literária e fílmica, a devida autonomia, sem 

buscar nelas, apenas, suas equivalências e dissonâncias ou ainda, incorrer no erro de 

pesquisar a fidelidade de uma em relação à outra. De outra forma, o processo que nos 

parece mais interessante no momento é considerar cada obra em sua totalidade e relativa 

independência e então proceder a comparação dos elementos em estudo, conforme 

explica Candido (citado por NITRINI, 2015, p. 183). 

Neste artigo analisaremos alguns aspectos das obras L’élégance du Hérisson, 

romance de Muriel Barbery e Le Hérisson, película da diretora Mona Achache, 

livremente inspirada no romance, conforme informado nos créditos finais. O principal 

objetivo desse artigo é discutir a elaboração das personagens principais no romance e no 

filme citados, buscando estabelecer uma conexão entre as perspectivas adotadas e a 

linguagem escolhida: se escrita ou filmada. 

Metades: Complemento e Cisão 

O romance L’élégance du Herisson ou A elegância do Ouriço na tradução para a 

língua portuguesa, de Muriel Barbery, foi publicado originalmente em 2006. Apenas 

três anos mais tarde, em 2009, foi realizada a adaptação para o cinema com o título Le 

Hérrison, isto é, O Ouriço pela diretora Mona Achache. Temos a história de uma 

zeladora de prédio, Renée Michel, e de uma pré-adolescente, Paloma Josse, 

metaforicamente, o musgo e a camélia, que se cruzam por habitarem o mesmo edifício, 

porém em andares bastante distintos que são também a metáfora de suas classes sociais. 
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A primeira habita um pequeno espaço na entrada do prédio, o que podemos até 

questionar se, de fato, faz parte do “palacete de alto luxo, com pátio e jardim interiores, 

dividido em oito apartamentos de grande luxo, todos habitados, todos gigantescos” 

(BARBERY, 2006, p.15), a segunda reside com a família no quinto andar. Renée é uma 

senhora de 54 anos, que cuida desse condomínio de ricos em Paris desde os seus 27 

anos, ou seja, metade de sua vida até então. O trabalho de Renée como concierge inicia-

se com a morte de seu marido. Veremos que essa perfeita divisão em duas metades é um 

traço para a análise aqui proposta.  

No apartamento de 400 m2 (os andares inferiores são divididos em dois de 

200m2 cada) habitam Paloma e sua família: pai, mãe e irmã que são o mais puro 

estereótipo do rico francês, cheios de intelectualismo esnobe e politização vazia ou, nas 

palavras de Paloma, “se você quer entender a família basta olhar para os dois gatos - 

onstituição e Parlamento – eles não têm o menor afeto por quem quer que seja” 

(BARBERY, 2006, p.55). Para o prédio, se mudará o elemento catalisador de mudanças 

neste espaço: o senhor japonês Kakoru Ozu. A mudança do também viúvo Kakoru Ozu 

apenas é possível devido à morte do antigo morador, fato posto em evidência no filme. 

Ao chegar, ele promove uma profunda reforma no apartamento, uma alegoria de toda a 

mudança que promoverá na vida do condomínio de luxo. 

Olhares e reflexos: personagens criadoras 

 A ideia de morte presentificada nas duas obras em análise realiza “a finitude dos 

percursos imagéticos representados” tal qual explica Mota ao analisar as tragédias 

Antígona e Medeia e prossegue “morte é algo em que se acredita, expressa e vivenciada 

antes do ato. A morte acontece na estrutura antecipatória que a concretiza nos eventos, é 

ausência atuante” (2014, p. 119-120). É nesse elemento que ganha relevo a força do 

trágico nas obras em análise, não como a forma de arte que é a tragédia, “mas também 

em relação à vida humana em geral, ou ao palco do mundo” conforme explica 

Abbagnano ao tratar do verbete Tragédia (2000, p. 968). Essa visão parte, naturalmente 

da visão aristotélica e vai além, pois vê o trágico nas situações em que “conflitos não 

são resolvidos ou são resolvidos de tal modo que determinam ‘piedade e terror’ nos 

espectadores” (ABBAGNANO, 2000, p. 968).  

O romance nos é apresentado com várias formas de divisão, primeiramente 

temos cinco momentos que têm seus próprios títulos e se subdividem em capítulos 

relativamente curtos. São eles: um preâmbulo intitulado Marx, Camélias, Sobre a 
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Gramática, Chuva de Verão e Paloma. Esse procedimento de montagem do romance 

remete ao cinema, e com ele esses capítulos curtos promovem uma aceleração na parte 

mais central da narrativa, ponto de mudanças e transições acontecidas pela chegada do 

Sr. Ozu. Na transmutação fílmica, é a trilha sonora e a velocidade de apresentação dos 

quadros que nos proporcionam tal aceleração. Dentro das sessões do romance se 

alternam (marcadas por manchas gráficas distintas) um romance narrado em primeira 

pessoa por Sra. Michel e “um diário duplo” da adolescente: “pensamentos profundos” e 

“diários do movimento do mundo”. 

Os pensamentos profundos apresentados, em geral, tratam de reflexões da jovem 

a respeito de cenas de seu cotidiano, sobre os quais ela elabora conclusões para a vida. 

Eles aparecem em alternância à narrativa de Renée sobre fatos de sua vida pregressa e 

também presente, em especial experiências ligadas a elementos de cultura: livros e 

filmes predominantemente. São portanto, diversas formas de elaboração de diários que 

se imbricam de forma criativa e criadora de sentidos. Tal escolha, no remete à 

explanação de Kehl (2009, p. 117) para a qual diários criativos também podem ser lidos 

como “digressões” que para representam na literatura o prazer do retardamento em 

oposição à apologia da rapidez. Há na estruturação escolhida bastante de inovação 

literária que interpretamos até agora como a criação, por Muriel Barbery, de uma 

personagem que escreve seu diário, como vemos no trecho a seguir: 

Assim, acontece em muitos momentos felizes de nossa vida. Livres 

do fardo da decisão e da intenção, navegando em nossos mares 

interiores, assistimos como se fossem atos de outra pessoa aos nossos 

diversos movimentos e admiramos sua involuntária excelência. Que 

outra razão eu poderia ter para escrever isto, este irrisório diário de 

uma zeladora que está envelhecendo, se a própria escrita não tivesse 

muito a ver com a arte da ceifa? Quando as linhas se tornam seus 

próprios demiurgos1, quando assisto, qual um milagroso ato 

inconsciente, ao nascimento no papel de frases que escapam à minha 

vontade e que, inscrevendo-se na folha apesar de mim, ensinam-me o 

que eu não sabia nem acreditava saber, gozo desse parto sem dor, 

dessa evidência não concertada, que consiste em seguir sem esforço 

                                                           
1 Segundo o filósofo grego Platão, o artesão divino ou o princípio organizador do universo que, sem criar 
de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica preexistente através da imitação de modelos 
eternos e perfeitos. 
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nem certeza, com a fidelidade dos espantos sinceros, uma pluma que 

me guia e me transporta” (BARBERY, 2006, p. 151) 

Assim a autora cria Paloma Josse, uma adolescente de doze anos, e essa 

personagem dá a luz, por meio de seu olhar, a uma projeção especular, a seu 

componente complementar e simétrico do lado de cima, como em uma visita ao espelho 

de Narciso e em que não podem sobreviver ambos os lados.  

Paloma é uma menina de doze anos que se volta contra a estrutura social injusta 

e hipócrita em que vive. É importante lembrar que doze anos é também a idade em que 

Renée deixa a escola para trabalhar no campo, posteriormente se casa e começa a 

trabalhar como zeladora após a morte de seu marido, como já citado. As informações da 

vida pregressa de Renée não são apresentadas na película, como se nos dissesse que, 

tomado o ponto de vista de Paloma, tais fatos não pudessem ser conhecidos, uma 

escolha estética de coerência, pois do ponto de vista narrado no filme, ela de fato não 

poderia conhecer tal história. Foi na escola que aos seis anos a personagem se sentiu 

renascida. É lá também que ela irá sentir a importância de ser nomeada, de ser chamada 

pelo seu primeiro nome “Renée” em que podemos ler a metáfora de seu momento de 

renascimento, na forma do prenome que une o prefixo “re” e o particípio do verbo 

naître (nascer). Tal nomeação da personagem, nos parece uma chave para interpretação 

da narrativa, em duplicidade e renascimento (e portanto, morte, pois é preciso morrer 

para que se renasça).  

Caracterizam, portanto, as duas personagens principais, Renée e Paloma, o gosto 

pela arte, pela cultura japonesa, pelo chocolate amargo, por gatos e, especialmente, a 

visão crítica sobre o mundo de “anorexia afetiva” em que vivem(os), tudo isso 

encharcado em uma atmosfera de morte que assombra toda a narrativa ou “uma teia 

obscura que soterra a esperança” (BARBERY, 2006, p. 84). Por intermédio desses 

pontos de ligação, autora e diretora vão construindo uma rede de equivalências entre 

Renée e Paloma, assim a relação entre as duas irá se estreitar forte e rapidamente.  

Se foi ao conhecer o mundo da leitura que Renée Michel teve a oportunidade de 

renascer pela primeira vez, será ao escrever que ela terá a oportunidade de criar, de dar 

forma à sua leitura do mundo na forma da inteligente e crítica Paloma. Seu diário e o de 

Paloma são também a representação da memória como “garantia de que algo possa se 

conservar diante da passagem inexorável do tempo que conduz tudo o que existe em 

direção ao fim e à morte” (KEHL, 2014, p. 127) 
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Já no filme é Paloma que terá através de seu olhar e suas lentes a oportunidade 

de criar sua própria Renée, a trabalhadora que subverte o vaticínio da voz que emana do 

capitalismo e lê, escreve, aprecia artes plásticas, cinema, isto é, tem uma vida subjetiva 

rica que é resiliente ao poder esmagador do trabalho assalariado. São frequentes na obra 

cinematográfica planos em que Paloma é mostrada com seus óculos, com sua câmera 

filmadora portátil ou ainda olhando através de vidro do aquário, de um copo, de portas 

de vidro e outras “lentes”. Pelas lentes de Paloma, Renée definitivamente não é “uma 

porcariazinha conformada com a baixeza de seu destino”, ou uma “indigente pelo nome, 

pela posição e pelo aspecto” ela se torna sim, na recusa do combate em “uma deusa 

invencível” característica que alcança por ter passando, lendo, vendo filmes ou ouvindo 

música “cada segundo da vida que conseguiu subtrair ao trabalho” (BARBERY, 2006, 

p. 81). Assim no romance vemos um maior relevo aos pensamentos e digressões, 

enquanto que no cinema é a imagem e a ação que tomam o protagonismo, poderíamos 

dizer que a “câmera narra” (XAVIER, 2003, p. 74) em um movimento compatível com 

as duas linguagens e também com o ponto de vista adotado, da concierge ou da 

adolescente. 

As obras aqui em cotejo buscam realizar constante diálogo entre artes ou 

linguagens artísticas. No romance, temos menções a diversos filmes, à música, pintura e 

também outras obras literárias. O que confirma as palavras de Clüver quando afirma que 

“questões de intertextualidade podem fazer de textos literários objetos propícios a 

estudos interartes” (1997, p. 40). O próprio romance, por sua estrutura e temas, parece 

demandar ao cinema qual seria a sua leitura dessa história que se constrói 

intertextualmente. 

No filme, o diálogo aparece com a gravura japonesa e a animação de forma 

profícua. Há no romance predominância da visão de Renée, inclusive com diálogos com 

o leitor e outras reflexões sobre o ato de escrever. A mudança de foco narrativo, do 

olhar de Renée para o de Paloma, no filme, dá-se de maneira natural e autêntica. As 

referências metalinguísticas de Renée como escritora são transpostas para Paloma atrás 

de sua câmera filmadora portátil, assim como as de Paloma como “cineasta” e a 

transmutação das obras representadas pela tomada em que os desenhos da menina, 

inicialmente feitos em quadros atrás da porta, ganham relevo e em seguida movimento. 

Assim, o que pode, a priori, se apresentar como uma “divergência” entre romance e 

filme, acaba por se mostrar como escolha estética de coerência, pois se vale do lema “ao 

4322

Ana
Pencil



7 
 

cineasta o que é do cineasta, ao escritor o que é do escritor” (XAVIER, 2003. p. 62) ou 

nas palavras de Clüver a “adaptação” “implica um ajuste ao novo meio” (1997, p. 45). 

Isto é, ocorre uma equivalência que leva em conta a linguagem escolhida. Os quadros 

que vão sendo desenhado paulatinamente por Paloma atrás de sua porta (elemento que 

dialoga com o local de moradia de Renée) apresentam relação com a xilogravura A 

grande onda de Katsushika Hokusai e convergem para outros desenhos em três 

dimensões que irão, em uma sequência de certa forma onírica e ao mesmo tempo 

metalinguística, em uma espécie de rolo de filme cinematográfico que se 

metamorfoseará em uma porta que se abre para a tomada em que Renée e Kakoru 

assistem emocionados a um filme no apartamento do homem. 

O que temos no filme é o que a personagem poderia nos dar pelo olhar de suas 

lentes, da câmera, dos óculos ou vidro do aquário em que vive. Como em uma 

sequência da narrativa, o que é buscado em ambas as obras de arte é a chance de ver 

além de se mesmo e encontrar alguém, nos espelhos a que renunciamos diariamente. 

No romance, a projeção especular, porém autêntica, é Paloma; já no filme, Sra. 

Michel é o resultado do olhar da menina que procura ver além dos espinhos daquele tão 

elegante ouriço. Assim, o olhar de cada uma das personagens, dentro dos limites e 

possibilidades da linguagem escolhida, tem papel central nas duas obras, portanto, o 

diálogo entre obras acontece como entre “dois extremos de um processo que comporta 

alterações de sentido em função do fator tempo, a par de tudo o mais que, em princípio, 

distingue as imagens, as trilhas sonoras e as encenações da palavra escrita e do silencia 

da leitura” (XAVIER, 2003, p. 61).  

Considerações Finais 

Ao longo do romance ou do filme, a romancista e a diretora nos revelam em 

cada diálogo em cada imagem ou sequência os espinhos trágicos que nos ameaçam 

diariamente, porém de maneira suave e cheia de elegância, às margens da ironia. As 

duas realizações da narrativa não exorbitam em equivalência, e talvez possamos resumir 

essas mudanças de perspectiva e construção da narrativa, no pensamento profundo nº 9, 

chave para a análise dessa obra:  

(...) é a primeira vez que encontro alguém que procura as pessoas e 

que vê além. Isso pode parecer trivial, mas acho, mesmo assim que é 

profundo. Nunca vemos além de nossas certezas e, mais grave ainda, 

renunciamos ao encontro, apenas encontramos a nós mesmos sem nos 
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reconhecer nesses espelhos permanentes. Se nos dos déssemos conta, 

se tomássemos consciência do fato de que sempre olhamos apenas 

para nós mesmos no outro, que estamos sozinhos no deserto, nós 

enlouqueceríamos” (BARBERY, 2006, p. 176)  

As duas obras aqui analisadas parecem buscar a superação da mera reflexão 

sobre o mundo. Nelas encontramos duas personagens que, poderíamos dizer, são 

elaboradas e transformadas pelo olhar da outra. Através da constante demonstração das 

barreiras de várias ordens colocadas entre as pessoas, essas personagens se aproximam e 

extrapolam seus limites, tornando-se criativas e renovadoras. 

A morte e sua antecipação, como elemento trágico que perpassa toda a obra 

parece nos lembrar a cada momento da necessidade de encerramento de determinadas 

estruturas para que algo novo possa ser proposto. Esse algo novo aparece nas vidas 

narradas das duas personagens, mas especialmente nas obras criativas em que trabalham 

durante as narrativas: um romance no caso de Renée Michel ou um filme, no caso de 

Paloma Josse. Sempre com o intuito de transformar a realidade vivida, como quem toma 

as palavras de Marx na 11ª tese sobre Feuerbach como um lema: “Os filósofos têm 

interpretado o mundo; a questão, porém, é transformá-lo”. O último capítulo intitulado 

“Paloma” pode ser lido como a conclusão do trabalho de Renée, de seu produto criativo 

que é a jovem menina rica que critica e rejeita os procedimentos de seu grupo social, de 

sua classe.  
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