
Cupid  
Uma comparação entre a série de 98 e o remake  
 
É incrível como algumas séries ficam gravadas em nossa memória. Antes, achava que 
ninguém se lembraria de CUPID, uma comédia romântica cultuada por alguns fanáticos de 
boa memória. Eu posso dizer que sou um desses. Posso dizer ainda que tive o privilégio de 
gravar (em minha VHS) meu episódio preferido de CUPID, diretamente das manhãs de 
sábado da Sony, onde era exibido.  
Mas, para minha surpresa, foi a ABC anunciar que faria um remake deste clássico (#soufã) 
que houve uma enxurrada de respostas positivas e calorosas sobre o retorno.  
“Uai...”, pensei, “...não sou filha única?”. Que prepotência a minha, ser filha única do Deus 
do Amor! 
Decidi, então, fazer uma comparação entre a série original dos anos 90 e o remake que 
estreou dia 31 de Março deste ano. Assim, além de apresentar a série nova e comentada, 
também mato saudades da amada versão cult. E quem não conhece, aqui está sua chance: 
 
Apresentação: CUPID x CUPID 2.0 (como é conhecida) 
O criador Rob Thomas estreou nesta função em CUPID (26 de Setembro de 1998), antes 
disso tinha apenas participado como escritor em séries, como Dawson´s Creek. Foi o 
sucesso de CUPID que o colocou no radar e deu base para o sucesso posterior “Veronica 
Mars”. 
Também conhecida como a série que relevou Jeremy Piven (recentemente premiado por 
Entourage como Ari Gold) interpretando o papel principal de Cupido, CUPID teve apenas 
uma temporada, 15 episódios e foi lançado pela ABC nos sábados à noite.  
A série foi cancelada por baixa audiência. E por que será? Exibida em pleno sábado à noite, 
onde o público alvo da série não está em casa!  
Afinal, CUPID é a história de um homem que é internado por acreditar ser o Deus do 
Amor. Certo de que foi banido do Olimpo por não apresentar mais um bom serviço, ele diz 
que foi mandado a Terra para cumprir a punição de juntar 100 casais, que sejam amor 
verdadeiro, para poder voltar. E isso sem arco e flecha. A psiquiatra Claire, autora e 
especialista em relacionamento é chamada por um colega para ajudar no caso. Cínica ao 
que se refere a romances, ela o trata em terapia intensiva. Convencida de que obteve um 
bom resultado, ela libera o paciente.  
Porém, o Cupido é muito ardiloso. Ele não apenas estava mentindo, como aproveita que 
Claire é sua médica responsável para participar de seu grupo de solteiros e conseguir 
“trabalho”. Ele se sustenta como garçom em um bar descolado (que melhor lugar para 
formar casais?) e divide o apartamento, na primeira versão, com um aspirante a ator 
estressado.    
Possuía um elenco fixo muito pequeno. Além de Jeremy Piven, que fazia um Cupido que 
para sair do hospício inventou um nome Trevor Hale, a psiquiatra Claire Allen (Paula 
Marshall) e seu colega de apartamento Albert ‘Champ’ (Jeffrey D. Sams).    
Pouca diferença na segunda versão, o rommate é o dono do bar, Felix (Rick Gomez) e sua 
irmã Lita (Camille Guaty). Engraçado como os latinos estão mais em alta ultimamente!  
E uma curiosidade, na nova versão, o nome do Cupido é Trevor Pierce, agora interpretado 
por Bobby Cannavale, e da doutora Claire McCrae, por Sarah Paulson. Ainda, ganha mais 
chance com um bom horário na grade, terças às 22:00.  



Mas, o enredo continuou igual para as duas versões. UFA!  
Vale observar agora o que mudou nessa diferença de 10 anos.  
 
Obs.: Não por acaso são 100 casais... as séries só podem ser vendidas em syndication (para 
transmissão em canais locais, recebendo lucro adicional) quando completam 100 episódios, 
ou seja, torno de 5 temporadas.  
 
O que mudou  
Provavelmente, o que primeiro os fãs do CUPID original irão notar é que, agora, temos 
menos foco no relacionamento entre a doutora Claire e Trevor e mais destaque para “o 
romance da semana”.   
Na verdade, essa é uma característica que a ABC já havia exigido. Diferente da primeira 
versão, agora os produtores pediram uma trama nos “casos do dia” e não na relação dos 
personagens principais.  
Se você assistir os pilotos das duas versões, vai perceber de cara.  
No original, uma história bem mais simples sobre uma mulher solitária que se apaixona por 
um homem casado ocupa pouco espaço no episódio que é mesmo centrado na apresentação 
de Trevor e sua psiquiatra.  
No CUPID 2.0, a história de amor de um imigrante ilegal que vai aos Estados Unidos 
procurar a garota que conheceu nas férias é o ponto de partida da trama. É uma história 
mais detalhada.  
 
Fico feliz com a evolução das histórias, afinal eles podiam ter pegado as histórias antigas, 
mas não reutilizaram nada.  
Mas, me entristece o foco nestas histórias, porque os personagens acabam não tendo a força 
ou a relação que era o grande atrativo de CUPID.  
Agora, Trevor e Claire parecem muito mornos. Sem a chance de se provocarem, tudo perde 
um pouco do encanto. Eles compensam em contos de amor bem elaborados e 
emocionantes.  
 
Mas, o bom mesmo em CUPID, o motivo pelo qual as pessoas acompanhavam eram os 
bate-bocas entre o Deus e a doutora, sempre divertidíssimos! Eles trocavam farpas hilárias 
do tipo: Trevor dizia para doutora “...people need to find mister right. You need mister right 
now”.    
Eles estavam sempre competindo, sempre irritando o outro, sempre criando uma tensão 
nessa relação. A relação dos personagens era mais intensa e cativante. 
 
Vou logo dizer, os personagens eram muito mais engraçados do que estes da segunda 
versão. Trevor era sarcástico, palhaço e debochado. A doutora era irônica e controladora. O 
colega de apartamento era estressado.  
Cupido era irresistível, principalmente tinha certo poder sobre as mulheres e era popular. 
Agia, falava e se comportava mais como um Deus. O segundo não tem esse poder, ele nem 
é um especialista em amor. Ele palpita, não provoca e é ingênuo.  
A nova Claire é doce. Centrada, racional, mas gentil e paciente. Ela deixa sua fragilidade 
aparecer. Definitivamente, mais esperançosa que Allen, que só passou por essa evolução 
após vários episódios. A postura de Allen vai mudando no decorrer da série, quando a 
doutora entra em um relacionamento, mas ainda tem algumas briguinhas com o Cupido. 



Essa diferença também se deve por uma nova visão da mulher cientista/executiva atual, 
antes retratada como fria, feminista e autoritária.  
A Dra. McCrae tem compaixão pelo Cupido, a Dra. Allen debochava dele.  
 
Nem preciso dizer quem é mais interessante! Um laço que foi harmoniosamente criado no 
piloto original não convence no remake.  
 
Outras diferenças, que fazem toda a diferença:  
Vou desconsiderar que o microfone boom sempre aparecia sobrevoando cabeças no CUPID 
de 98. Afinal, essa era sua única falha de execução.  
O que vale a pena citar é como a primeira versão era mais ousada.  
 
- No decorrer da temporada foram utilizadas várias formas de linguagem que quebravam 
qualquer monotonia de episódios. Entre elas: Trevor narrando um episódio, um narrador de 
contos de fadas, um episódio musical.... 
- O texto era mais filosófico, poético. O Trevor sempre apresentava teorias sobre o amor, as 
relações, as paixões... e as discutia com a doutora.  
- Por se aproximar mais da proposta, vemos mais citações a deuses. A segunda versão, por 
ser uma releitura, deixa muitas destas informações de lado e enfraquece a mensagem da 
série. 
- Outra graça que eles faziam é utilizar referências para falar deles mesmos.  
Tem uma cena onde Trevor questiona a doutora do porque, em uma série que estão 
assistindo, o casal não fica junto de uma vez. E ela responde: “Se eles ficarem juntos, acaba 
o programa”. Ou quando Trevor faz praticamente um monólogo criticando um personagem 
de um filme que não pára de falar (característica máxima de CUPID).   
Nada disso aparece no remake.  
- Ah! No primeiro CUPID, foi revelado logo no piloto o que causou o trauma que fez 
Trevor pensar ser o Cupido. Isso permanece um mistério no CUPID 2.0.  
 
Mudança de atores: 
Levando em consideração essas alterações que fizeram com os personagens seria injusto 
comparar as atuações. Piven tinha muito mais material nas mãos para trabalhar. O mesmo 
se aplica à Marshall.  
Ambas versões entregam um bom trabalho nesse sentido, mas posso dizer, sem dúvida, que 
Jeremy Piven está fantástico e ele domina a série. Dá para perceber que a série é dele, 
entende?  
 
Porque o remake? O momento de 90 e o agora 
Vamos levar em conta que o caso de CUPID é uma aberração. Remakes são feitos em 
grandes produções que foram sucesso absoluto e renderam muitos lucros. Esse não foi o 
caso de CUPID.  
O que mudou é que, em 1998, a ABC ainda estava buscando uma identidade para seu 
público, e por isso não deu tanta importância para a série. Hoje, como citou David Bauder 
(www.huffingtonpost.com), “ABC é agora uma rede que foca espectadoras mulheres e 
espera que elas tragam seus namorados ou maridos junto” . Ou seja, a proposta de CUPID, 
atualmente, é ideal.  



Então, os executivos tiveram a ideia de refazê-lo. Para isso, a série foi modificada e 
atualizada. Junte a isso o nome do criador Rob Thomas como um dos queridinhos e grande 
revelação (esquecendo as desavenças criativas desse processo de atualização), e pronto! 
Você tem um remake.  
Talvez, eles tenham razão e esse seja o momento para se discutir relacionamentos.  
Existe essa “terapia de casais” rolando solta na televisão, e isso nada mais é do que o 
reflexo da sociedade atual.  
 
Em 90, o ritmo da TV era outro. Existia menos intervalo comercial. Isso é algo que não 
seria justo comparar. A cada ano as séries ficam mais dinâmicas, acompanhando um ritmo 
de mídia desenfreado e apresentando cenas mais curtas e conclusões mais rápidas (e por 
isso mais viradas acontecendo ao decorrer do mesmo tempo de 40 min).  
Alguns diálogos ficaram mais limpos nessa nova versão por causa disso.  
CUPID 1.0 é bem mais lento e simples em relação à trama. Possui diálogos mais longos. 
Thomas confessou que antes encontrava até 3 páginas do roteiro só de implicâncias entre 
Trevor e Claire. No remake, isso não existe.  
Passaram-se 10 anos e não apenas a dinâmica de roteiro mudou. A dinâmica entre pessoas 
também. Os relacionamentos mudaram e o que se vê é muita pressa.  
 
Futuro da nova versão:  
A aceitação do novo CUPID não foi boa. A série que vinha logo após o sucesso “Dancing 
with the stars” conseguiu segurar apenas 50% da audiência herdada em sua estréia.  
Os números caíram mais na segunda semana de CUPID.  
O que existe de tão diferente afinal? Vou dizer que o conceito é o mesmo, mas como 
puderam ver, a série é completamente diferente.  
Digo que é uma boa adaptação, mas que peca na agilidade x sensibilidade.  
Infelizmente, acho que não será renovada, mas espero ter tempo de ver as relações de 
CUPID 2.0 crescerem e florescerem.  
 
Curiosidades: 
 
- Kate Walsh (Private Practice) participa do episódio 06 do original como uma garota que 
desperta o interesse de um dos rapazes do grupo de solteiros, loira e de cabelos curtos.  
Coincidentemente, Paul Adelstein que faz o papel de Dr. Cooper em Private Practice, é um 
personagem secundário (Mike), também do grupo de solteiros de CUPID.    
- Jeremy Piven era um dos produtores da série.  
- Um dos episódios gravados nunca foi exibido na TV, mas está no DVD: Episódio final 
15. Detalhe, o DVD foi lançado no México, e não nos EUA.  
- A atriz Anna Chlumsky (a garotinha de “Meu primeiro amor”, hoje com 28 anos) 
participou do episódio 06 do primeiro CUPID, como uma menina que foge de casa para 
encontrar o namorado na cidade. Ela está no elenco do CUPID 2.0, como a secretária de 
Claire.  


