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Capítulo 3. Diferenças entre os dois Meios e Obstáculos
à Fidelidade na Adaptação
Posto isto, a questão que se coloca é: Será possível a fidelidade? Mesmo desmistificando
estes preconceitos, há que admitir que as diferenças entre os dois media são um
obstáculo à adaptação de uma narrativa literária ao cinema, particularmente quando o
objectivo é a fidelidade. Vejamos quais as diferenças mais importantes entre eles e as
alterações que elas sugerem ou exigem.

Diferenças entre os sistemas semióticos do cinema e da literatura19
Claramente, ‘mostrar’ uma história não é o mesmo que ‘contá-la’. Enquanto, na
literatura, a história nos é contada por palavras, o cinema mostra, como um ‘olho
mágico’, esses acontecimentos (pelo menos aparentemente) materializados. Na
literatura, vivemos a história paralelamente, como se “tivéssemos estado lá”; no cinema,
é como se “estivéssemos lá”, como se estivéssemos presentes, fisicamente, no momento
dos eventos narrados (Barthes, 1977: 45).
Quanto à literatura, Bluestone (1957: VI/VII) designa-a como uma arte essencialmente
linguística, “conceptual e discursiva”, própria para a expressão de pensamentos, como
“tropos, sonhos, memórias, consciência conceptual”. Linda Hutcheon (2006: 23)
descreve este modo de “engagement” ou relação com o público como “telling” ou
narração:
No modo narracional (…) o nosso engagement começa no reino da imaginação,
que é simultaneamente controlada pelas palavras seleccionadas, directivas do
texto, e liberada – isto é, não constrangida pelos limites do visual ou auditivo.
Podemos parar de ler a qualquer momento; podemos reler ou saltar à frente…

Este tema é muito mais complexo do que aqui é possível descrever. Por limitações de espaço, deixamos
apenas algumas notas que possam ajudar à discussão.
19
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A recepção não ‘começa’, obviamente, na imaginação. Durante a leitura, o leitor tem
primeiro de apreender, através do sentido da visão, os símbolos linguísticos: “marcas
pretas numa folha branca” (Idem, ibidem). Mas, o leitor faz isto de modo quase
automático, passando logo a decifrar um sistema puramente simbólico de
representação, o que lhe permite, então, “encenar” e completar, na sua imaginação, o
‘mundo’, os personagens e os acontecimentos propostos pelo narrador. Nas palavras de
Bluestone (1957: 1), a literatura faz-nos “ver” a história “imaginativamente através da
mente”. Stam (2005: 14) explica:
As palavras de um romance têm um significado virtual, simbólico; nós,
enquanto leitores, preenchemos as suas indeterminações paradigmáticas (…).
Lemos um romance “através” dos nossos desejos, esperanças e utopias
introjectadas20, moldando à medida que lemos a nossa própria mis-en-scène
imaginária no palco sonoro privado da nossa mente.

No cinema, pelo contrário, “vemos” a história “visualmente através do olho”
(Bluestone, 1957: 1). Aqui, a mis-en-scéne é apresentada de forma material, eliminando
parte do esforço imaginativo e completivo do espectador. Este meio é caracterizado por
Bluestone (1957: VI/VII) como “essencialmente visual”, “perceptual e presentacional”,
caracterizado por “infindáveis variações espaciais, imagens fotográficas da realidade
física e os princípios da montagem e edição”. Para os essencialistas, como Bluestone, “a
música e o diálogo, ainda que reforcem a imagem fotográfica, são na realidade linhas
subsidiárias na composição fílmica total” (Idem, ibidem). É a vertente imagética do filme
que é entendida como a sua verdadeira natureza.
De facto, como observa Hutcheon (2006: 23), com o cinema, o processo é o oposto do
que acontece com a literatura: parte-se da apresentação de um ‘mundo’ para a sua
interpretação. A autora descreve este modo de “engagement” como “showing” ou
mostração, onde “somos apanhados numa história que inexoravelmente segue adiante.
E viajámos da imaginação para o reino da percepção directa…” Mas, para além da
imagem,
… na manifestação fílmica contam (…) também a velocidade do movimento, a
palavra, o ruído, e outros tipos de som, e muitas vezes até inscrições (sejam
elas os diálogos de um filme mudo, as legendas ou elementos gráficos
mostrados pela câmara…), para não falar da gramática do enquadramento e
da sintaxe da montagem (Eco, 2005: 55).

No original, “introjected”. Trata-se de um termo da Psicanálise que significa algo exterior ao indivíduo
que é incorporado na sua mente, que é interiorizado e tomado como próprio, de forma inconsciente
(Galatariotou, 2005: 25).
20
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A música e os efeitos sonoros são geralmente negligenciados nas análises fílmicas, dada
a força da abordagem essencialista. No entanto, eles ajudam à interpretação, à
construção do sentido. Segundo Hutcheon (2006: 23), a música “oferece “equivalentes”
auditivos para as emoções dos personagens e, a seu tempo, provoca respostas afectivas
na audiência”. Por isso mesmo, Stephen Sondheim21, autor de Sweeney Todd, afirma que
a música, quase constante neste musical, “é a forma de manter o público sob tensão,
porque, se saírem da fantasia, tudo o que vêem é uma história ridícula com muito
sangue”.
Hutcheon (2006: 22) acredita que ambos os media podem ser considerados imersivos,
mas, são-no de forma diferente: “o modo narracional (um romance) imerge-nos através
da imaginação num mundo ficcional; o modo mostrativo (peças de teatro e filmes)
imerge-nos através da percepção do auditivo e do visual…”.
Outra diferença entre estes dois sistemas semióticos tem a ver com o volume de
informação. Se, por um lado, um livro faz uma descrição mais detalhada e seleccionada
dos eventos, cenários, personagens e seus sentimentos, misturados com comentários do
próprio narrador, por outro lado,
Num breve instante, o cinema apresenta-nos uma paisagem com figuras que,
descritas num livro, exigiriam várias páginas de prosa (…). O escritor, pelo
contrário, não tem maneira de apresentar em bloco tal massa de pormenores
ao seu leitor (McLuhan, 1964: 292/3).

Há quem alegue que o filme não é capaz de expressar o conteúdo do pensamento (e.g.,
Bluestone, 1957: VI) ou de fazer descrições, caracterizar objectos, situações e
personagens da história. Segundo Chatman (1990: 3), esta ideia justifica-se
“precisamente porque cada pequeno detalhe já está totalmente visível”. Este autor
distingue entre dois tipos de descrição: a explícita, onde as propriedades do que é
descrito são directamente nomeadas, e a tácita, onde “as propriedades dos personagens,
objectos ou ideias são comunicados secundariamente” (Chatman, 1990: 38). Para ele,
cada meio tende a privilegiar certas formas de descrição: “Os filmes, obviamente, são
mais visualmente específicos do que os romances, e os cineastas tradicionalmente
preferem representações visuais às verbais”. Na literatura, a descrição é nomeada por
palavras, logo, mais explícita; no filme, ela é-nos dada implicitamente, durante o
decorrer da acção. Assim, nem sempre o espectador é capaz de notar a descrição
conscientemente – “nós não nomeamos cada pormenor que vemos” –, ainda que ela
esteja igualmente presente (Idem, ibidem e 39).
Vide extra ‘Musical Mayhem: Sondheim’s Sweeney Todd’, in Burton, T. (real.) (2008) Sweeney Todd. The
Demon Barber of Fleet Street [DVD], Warner Bros. Pictures e Dreamworks Pictures (prod.), CLMC –
Multimédia (distrib. ed. portuguesa): disco 2, 05:28.
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A Narrativa na Encruzilhada | 34

Para Chatman (1990: 40), “A sua invocação [do cinema] de detalhes é incessantemente
rica”. Isto deriva de dois factos: a) a imagem é capaz de apresentar, só por si, uma maior
riqueza de pormenores do que a palavra (ainda que o espectador não seja capaz de os
apreender a todos de imediato, eles estão lá); e b) o cinema tem ao seu dispor uma
multiplicidade de registos (visuais e sonoros), que incluem o linguístico e as suas
capacidades descritivas, mas não se limitam a ele. Isto não significa que o cinema é
‘melhor’ do que a literatura, mas torna-se claro que o ponto de vista que o acha mais
pobre é infundado. Ainda que não seja tão ‘puro’, o produto final do cinema é, ao
menos potencialmente, mais rico do que o da literatura: “Tem à sua disposição o visual
da fotografia e da pintura, o movimento da dança, o décors da arquitectura, as
harmonias da música, e a performance do teatro” (Stam, 2005: 23/4). Por isso mesmo,
Stam (2005: 20) diz que “Apesar do discurso de perda da crítica da fidelidade, o cinema
tem não menores mas antes mais vastos recursos para a expressão do que o
romance…”.
Ao adaptar um romance ao cinema, logicamente, uma série de escolhas é necessária
para se conseguir “dizer o mesmo”22 por outros signos, e completar o que a palavra
literária não diz, o que potencia uma divergência do original. Como observa David
Lodge (1993: 196ss), o adaptador fílmico vê-se na necessidade de transcodificar em
elementos materiais (em discurso e acção, em sons e imagens), a narração, as descrições
e as introspecções verbalmente apresentados no livro. Todos os elementos abstractos
têm de ser tornados visíveis e audíveis. Se em alguns romances, mais explícitos visual e
auditivamente, essa tarefa é relativamente facilitada, em romances psicológicos ou com
elevado nível de abstracção, essa tarefa pode tornar-se bastante árdua. Um bom
exemplo desta última situação foi a adaptação de Naked Lunch, de William Burroughs,
apenas concretizada por David Cronenberg, em 1991, depois de vários cineastas o terem
tentado sem sucesso23.

As diferenças ao nível das condições materiais de produção
Como afirma Ray (2000: 46), o cinema tem “determinações muito diferentes” da
literatura. Uma delas tem a ver com a autoria: ao contrário do que acontece num livro
(obra de um só autor ou de um número reduzido de autores), um filme é produzido por
um conjunto alargado de pessoas. Numa adaptação fílmica, naturalmente, cada
participante concorre com a sua leitura pessoal da obra base (ou do argumento baseado

Umberto Eco (2005: 7) afirma que o objectivo da tradução é "dizer a mesma coisa noutra língua.” Mas
(se isto sucede entre línguas, quanto mais entre media diferentes), nunca se consegue dizer exactamente a
mesma coisa, apenas quase o mesmo. Para além disso, temos de saber “qual é a coisa”, fazer uma
interpretação das intenções do autor. “E, por fim, em certos casos, chega a ser duvidoso o que quer dizer
dizer.”
23 Vide http://en.wikipedia.org/wiki/Naked_Lunch_%28film%29, acedido em 08/05/2010.
22
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nela), ao nível da sua área de especialidade e com a sua criatividade específica,
tendendo a influenciar o produto final.
No caso dos realizadores e guionistas, o seu trabalho de interpretação e criação é óbvio;
mas, a restante equipa, em particular os actores, tem também um papel importante.
Como sublinham Reis & Lopes (2007: 311), o “personagem revela-se, não raro, o eixo
em torno do qual gira a acção e em função do qual se organiza a economia da
narrativa…”. Se, num livro, os personagens são totalmente determinados pelo autor,
num filme, o desempenho dos actores, de acordo com o seu talento, a leitura que fazem
da história e o sentimento que o papel lhes sugere, muitas vezes de improviso durante a
representação, contribui frequentemente para alterar o sentido original da história, ou a
sua força.
A produção material de um filme é também muito mais complexa do que a de um livro.
Usando apenas palavras, o escritor pode criar tudo o que quiser: “tudo de que um
escritor precisa é tempo, talento, papel e caneta” (Stam, 2005: 16). Um realizador, pelo
contrário, vê-se obrigado a materializar todos os elementos da história, fisicamente ou
através de efeitos especiais, o que envolve uma série de decisões difíceis (sobre cenários,
som, efeitos, casting…). Como notam Cook & Bernink (1999: 323), “os filmes dependem
de tantos mais factores tecnológicos, industriais e perceptuais do que o romance”. Isto
torna a produção fílmica mais trabalhosa, mas também consideravelmente mais
dispendiosa. A sujeição a uma lógica de mercado e às pressões dos financiadores é, por
isso, mais difícil de contornar no cinema:
… os constrangimentos económicos sempre ditaram a forma da obra
produzida. Em comparação, a literatura (especialmente a literatura “séria”)
parece quase um chamado sacerdotal: os romancistas e poetas, pelo menos
desde o Romantismo, foram (para o bem ou para o mal) capazes de escrever o
que quer que lhes agradasse, sem consideração por audiências ou despesas
(Ray, 2000: 42).

Nesta lógica, os gurus do guionismo, nos seus manuais, defendem uma simplificação e
formatação que facilite a compreensão do filme e, assim, o torne mais apelativo. É o que
Stam (2005: 43) chama de “mainstreaming estético”, o respeito de um modelo aristotélico
caracterizado por:
… estruturas em três actos, conflitos capitais, personagens coerentes (e que
frequentemente nos tocam de perto), um “arco” narrativo inexorável e catarse
final ou final feliz (…). Em nome da legibilidade para as audiências massivas,
o romance é “limpo” de ambiguidade moral, interrupção narrativa e
meditação reflexiva.

A Narrativa na Encruzilhada | 36

O que nos traz a outra questão relevante: a do contexto. Diversas correntes, como os
Cultural Studies e a teoria da intertextualidade24, foram capazes de explicar que qualquer
artefacto discursivo pertence a um contexto, um tempo (histórico) e um espaço
(geográfico), que incluem a cultura, a língua, os modos de agir e de pensar da sociedade
em que se inserem e que o influenciam. Devido às diferenças entre os dois meios, certos
elementos, relativos a religião, sexualidade ou ideologias, por serem mais visíveis, mais
explícitos no cinema, podem tornar-se provocatórios, o que motiva reacções críticas e
censura, seja ela interna ou externa. Para Stam (2005: 42), “Também a censura é
específica do meio”.
Por essa razão, naturalmente, são feitas alterações no exercício adaptativo. Não só os
produtores do filme adaptativo deixam, consciente ou inconscientemente,
voluntariamente ou não, transparecer nele as marcas da era em que se inscrevem, como
também o público recepciona o novo artefacto de forma diferente. Essa recepção
contextualizada por parte do público é frequentemente antecipada pelos produtores,
que adequam os conteúdos e a forma do filme ao sentimento que esperam provocar.
Serelle (2007: 84) assinala que “O acto de adaptar realiza, por vezes, deslocamentos
radicais, apartando, por exemplo, algumas obras pelo ethos ou visão do mundo que
delas emerge”. Para Hutcheon (2006: XVI), “a mudança é inevitável, mesmo sem
qualquer actualização consciente ou mudança de ambiente. E com a mudança vêm
modificações correspondentes na valência política e até no sentido das histórias”.

A adaptação na perspectiva da narrativa
O Estruturalismo, que se dedicou ao estudo da estrutura da narrativa e deu origem ao
que hoje chamamos Narratologia, marcou os estudos sobre adaptação por defender que
todos os media eram igualmente capazes de “contar histórias”25. Apesar de não estarmos
aqui a falar das semelhanças entre media, usaremos os conceitos estruturalistas, pois eles
permitem também perceber as alterações que são feitas numa adaptação.
No exercício adaptativo, podem ser feitas alterações a vários níveis: acções,
personagens, tempo, narrador e ponto de vista, e de vários tipos: “selecção,
amplificação, concretização, actualização, crítica, extrapolação, popularização,
reacentuação, transculturalização” (Stam, 2005: 45). Elas podem dever-se: a) aos
constrangimentos (semióticos e de produção material) do meio, ou b) a escolhas
voluntárias dos cineastas. Neste último caso, elas não são imprescindíveis, mas
resultam de factores como a interpretação da obra original, os valores estéticos do
realizador, ou a perspectiva (ideológica ou não) que se quer incutir ao filme.

24
25

Ver mais sobre o tema no subcapítulo A intertextualidade, pág. 43.
Ver mais no subcapítulo A História e o Discurso, pág. 41.
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Uma questão importante a considerar na adaptação é a do narrador. Barthes (1966: 48)
explica que o narrador não é “o autor (material) de uma narrativa”, a pessoa real que
cria a história, mas uma entidade a quem ele apenas “empresta” a sua voz, que é parte
integrante do mundo ficcional: pode ser um personagem, até o protagonista, ou um
observador externo. O narrador é quem guia a nossa consciência pela história, é “essa
instância que nos proporciona informações sobre os sucessivos estados dos
personagens, numa ordem dada, com um vocabulário escolhido, e que nos transmite,
mais ou menos, o seu ponto de vista” (Gaudreault & Jost, 1995: 33).
Na literatura, como afirma Chatman (1990: 113), em acordo com Genette, a narração
pode ser “diegética”, feita por um narrador, ou “mimética”, feita pela “imitação” dos
diálogos dos personagens, mas, ela é sempre verbal. Nos filmes, a narração complica-se,
ao ser realizada de duas formas diferentes: a primeira, idêntica à da literatura, é
apelidada de telling ou ‘narração’ propriamente dita e inclui a narração verbal diegética
– voice-over – e mimética – diálogo dos personagens; ao que é mostrado do mundo
ficcional (também mimético), chama-se showing ou ‘mostração’. Os próprios diálogos
são não só proferidos verbalmente, mas também mostrados (no que têm de cénico).
Para além do texto, é necessariamente acrescentada a voz e as suas tonalidades e
cambiantes, o rosto e as suas múltiplas expressões e todos os outros canais de
comunicação não-verbal, não presentes no texto escrito (à excepção de pequenas
descrições).
A mostração é a forma privilegiada de narração no cinema: os eventos são ‘mostrados’
pela câmara, o “grand imagier” de que fala Laffay (cit por. Bordwell, 1985). A tal ponto
chega a capacidade mimética do cinema que o narrador verbal pode ser totalmente
dispensado (Gaudreault & Jost, 1995: 32-35). Quando mantida, a narração verbal pode
ser redundante em relação à imagem.
Como já foi mencionado, muitos autores alegam que o cinema tem dificuldade (ou é
mesmo incapaz) em retratar o “discurso interior” (pensamento do narrador e
personagens) e as “intrusões do narrador” (comentários que ele tece, paralelos à acção)
(Chatman, 1990: 159). Não sendo materiais, estes elementos não são ‘mostráveis’. Há,
porém, formas de os sugerir, através da expressão dos actores, da estilização de
imagens e cenários ou de jogos entre os vários registos: “a câmara pode interagir [muito
ricamente] com as especificações da voice-over, ancorando-as mas também
potencialmente minando-as…” (Idem, 1990: 48). O discurso interior tem aliás sido
intenção de vários cineastas, como Eisenstein ou Godard. Por outro lado, ‘gurus’ do
guionismo como Robert McKee (citado a este respeito no filme Adaptation26, de Spike
Jonze) consideram a narração verbal indesejável, porque o cinema, apresentando outros
recursos para fazê-lo, dispensa uma narração que não lhe é natural. McKee (1997: 309)
26

Título em português “O Inadaptado”.
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afirma mesmo, aliás peremptoriamente, que as acções devem ser auto-explanatórias e
que a narração em voice-over, quando usada, é “aborrecida e redundante”.
Mas, ao apenas sugerir em imagens o que a literatura define de forma muito precisa, “O
cinema pode apenas esperar que fiquemos com uma ideia aproximada” (Chatman,
1990: 44). Se o objectivo é manter a fidelidade, estes recursos podem ajudar, mas nem
sempre são suficientes para retratar o detalhe das descrições literárias. Para Chatman
(1990: 39/40), “As ofertas descritivas [do] (…) cinema são ao mesmo tempo visualmente
ricas e verbalmente empobrecidas”. Seja como for, a fidelidade literal, a este nível, é
impossível.
Para Gaudreault e Jost (1995: 19), literatura e cinema têm em comum o facto de serem
relatados “in absentia” e em diferido. Mas, o narrador assume, no cinema, uma força
inferior e menos pessoal: já que a narração pode ser feita por diversas instâncias, a voz
narrativa é distribuída e a sua força sobre a história dilui-se: “Num romance, o narrador
controla o único registo disponível – o registo verbal. Num filme, o narrador pode
parcialmente controlar o registo verbal (…) mas esse controlo é sujeito a inúmeros
constrangimentos…” (Stam, 2005: 38). A história é também narrada pelos próprios
personagens e pelos eventos que vemos e ouvimos, e a ilusão é a de que somos nós que
presenciamos esses eventos e não a de que eles nos estão a ser narrados (Barthes, 1977:
45).
Apesar de se tratar de conceitos diferentes, na prática, narrador e ponto de vista estão
intimamente ligados: a perspectiva pela qual percebemos a história é, regra geral, a de
quem a está a narrar. Este conceito tem sido apelidado de “visão”, “restrição de
campo”, “foco narrativo” ou, no termo hoje consagrado (ainda que não consensual) de
Genette, “focalização” (Reis & Lopes, 2007: 165). A terminologia foi contestada
principalmente porque o seu sentido perceptual choca com o carácter cognitivo da
literatura (principal ocupação da maioria dos narratologistas).
Em geral, focalização é “uma restrição de «campo», ou seja, (…) uma selecção da
informação narrativa..." (Genette, 1983: 49). Dada pelo narrador, a focalização regula a
quantidade de informação veiculada ao espectador, ao transmitir o ponto físico de
observação, mas também a qualidade dessa informação, pois transmite a sua atitude
cognitiva sobre eventos e personagens (Reis & Lopes, 2007: 165).
Numa adaptação, a perspectiva cognitiva pode não se alterar significativamente, ainda
que os signos usados sejam necessariamente diferentes e possam até, no filme, ser mais
subtis (como diz Chatman (1990: 154), camuflados “sob a máscara de “realismo
ordinário”…”). Por outro lado, enquanto na literatura a perspectiva física é apenas
imaginada, virtual, no cinema, ela é, ao menos em parte, literal: tudo é ‘mostrado’ de
forma materialmente visual e auditiva. A focalização complica-se mais ainda no cinema
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porque ela pode recorrer à contradição entre os vários registos (Gaudreault & Jost, 1995:
140 e 144). Este é outro elemento que é impossível manter literalmente no exercício
adaptativo.
O tempo, por seu turno, é uma categoria central da análise narratológica, por se
considerar que toda a narrativa obedece a uma “condição primordialmente temporal”.
Para efeitos de análise e na tradição do Estruturalismo, ele é dividido em duas
dimensões: o tempo da história e o tempo do discurso. O tempo da história consiste na
“sucessão cronológica de eventos susceptíveis de serem datados com maior ou menor
rigor…”, ao passo que o “tempo do discurso pode ser entendido como consequência da
representação narrativa do tempo da história” (Reis & Lopes, 2007: 406 e 408).
Todorov (1966: 232) acredita que o tempo do discurso é mais linear e o tempo da
história é pluridimensional: “Na história, muitos acontecimentos podem-se desenrolar
ao mesmo tempo; mas o discurso deve obrigatoriamente colocá-los um em seguida ao
outro…”. O tempo do discurso constitui ainda “um domínio susceptível de codificação
(…), em que se encontra envolvido um repertório relativamente alargado de signos
temporais” (Reis & Lopes, 2007: 409). Como os signos, os temporais tanto quanto todos
os outros, são diferentes na literatura e no cinema, o tempo do discurso na adaptação
terá de sofrer modificações, se não ao nível da ordem, duração e frequência 27, pelo
menos ao dos signos usados, que indicam como os eventos se encadeiam. Outras
alterações podem ocorrer por questões associadas à criatividade, estilo e objectivos do
cineasta: geralmente “o autor não tenta encontrar esta sucessão «natural» porque utiliza
a deformação temporal para certos fins estéticos” (Todorov, 1966: 232).
Quanto ao tempo da história, ele também pode ser alterado, por diversos motivos, mas
principalmente devido aos constrangimentos que se prendem com o formato de um
filme: enquanto um livro pode demorar meses a ler, num processo que não é contínuo,
um filme deve poder ver-se de uma assentada, num espaço de tempo médio de uma
hora e meia a duas horas. Em 1924, o realizador Erich von Stroheim tentou adaptar
literalmente o romance de Frank Norris McTeague.28 O filme resultante, Greed, durava
cerca de nove29 horas. Depois de sucessivas edições, do realizador e depois do estúdio,
reduziu-se o filme para cerca de duas horas, mas o produto final era totalmente
incoerente. A partir daí, os cineastas não tentam traduzir literalmente todas as acções da
Estas são as dimensões ou “áreas de codificação” do tempo do discurso, definidas por Genette (in
McQuillan, 2000: 92) e hoje usualmente usadas pela Narratologia.
28
In
http://www.welcometosilentmovies.com/features/greed/greed1.htm,
http://en.wikipedia.org/wiki/Greed_(film),
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_adaptation,
e
http://www.imdb.com/title/tt0015881/trivia, acedidos em 03-03-2010.
29 Não há consenso quanto à duração certa da versão original: as fontes usadas arriscam desde 9 até 16
horas. Guiámo-nos pela informação do sítio IMDB, já que esta foi a duração indicada mais
frequentemente, e porque as várias páginas da wikipedia entravam em conflito.
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história, fazendo os cortes que são necessários, nomeadamente ao nível da duração dos
eventos narrados.
Apesar da natureza sintética do cinema, capaz de resumir num só plano várias páginas
de texto, não é comportável narrar todas as acções do livro. Para além disso, em certas
situações, “demora mais a realizar uma acção do que a ler um relato escrito dela”
(Hutcheon, 2006: 37). Assim, as acções têm muitas vezes de ser simplificadas,
comprimidas ou até eliminadas. Talvez por isso, Hitchcock (cit. por Naremore, 2000b: 7)
afirmava que o conto é o género literário que melhor se adequa a cinema. Por outro
lado, “Adaptações de contos tiveram de expandir o seu material fonte
consideravelmente” (Hutcheon, 2006: 19), sendo frequente acrescentá-lo com elementos
de outras obras do mesmo autor.
Mas, as acções podem sofrer outros tipos de alterações, não só relativas à sua duração,
mas principalmente associadas ao conteúdo ou à mensagem que se pretende passar ao
espectador.
Quanto aos personagens, na ideia de Murray Smith (cit. por Hutcheon, 2006: 11), eles
são “cruciais para os efeitos retóricos e estéticos tanto dos textos narrativos quanto dos
performativos porque envolvem as imaginações dos receptores através do que ele
[Smith] chama reconhecimento, alinhamento e obediência”. Os personagens podem
ganhar ou perder relevância na história, assumir características diferentes, emprestadas
ou não de outros personagens, assumir diferentes acções no enredo ou ser totalmente
omissos; novos personagens podem também ser acrescentados (Stam, 2005: 34). No
fundo, os adaptadores “usam os mesmos instrumentos que os contadores de histórias
sempre usaram: actualizam ou concretizam ideias; fazem selecções simplificadoras, mas
também ampliam e extrapolam…” (Hutcheon, 2006: 3/4).
Hutcheon (2006: 10) afirma que os temas “são talvez os elementos da história mais
fáceis de ver como adaptáveis entre media e até géneros ou contextos de
enquadramento”. Hitchcock (cit. por Naremore, 2000b: 7) contava, numa das suas
entrevistas a Truffaut, que a sua estratégia quanto às fontes era a seguinte: “leio a
história apenas uma vez e, se gosto da ideia básica, simplesmente esqueço o livro e
começo a criar cinema”.

