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RESUMO 

  

A adaptação da literatura ao cinema tem sido estudada vigorosamente desde que a 

Sétima Arte se tornou parte integrante da cultura ocidental. No entanto, adaptar 

implica escolhas que podem desestabilizar os alicerces sob os quais o romance se 

estrutura. O simples fato de ter que reduzir um romance a uma quantidade delimitada 

de minutos já denota decisões que muitas vezes descontentam público e crítica que 

esperam, na narrativa fílmica, uma reprodução fidedigna da narrativa literária. Tendo 

essa perspectiva em mente, objetiva-se, aqui, estudar a adaptação de A Cor Púrpura 

(The Color Purple). 

 

Estruturado como um romance epistolar, o best seller de Alice Walker foi publicado 

em 1982 e adaptado por Steven Spielberg em 1985.Partindo da análise desse 

corpora, objetiva-se, neste trabalho, desvendar os mecanismos adaptativos que foram 

empregados no processo de transformação do romance ao filme.  Para o estudo da 

adaptação, teóricos como George Bluestone, Linda Hutcheon, Siobhan O’Flynn, 

Cristian Metz, Sarah Kozloff são de suma importância Já Elizabeth H. Cook, Amanda 

Gilroy, W.M. Verhoeven, Linda Kauffman, Mary Favret revelam-se essenciais à 

compreensão da estrutura do romance epistolar.  

  

 

Palavras-chave: A Cor Púrpura, adaptação, romance epistolar, voz-over.  

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT  

 

Adapting literature to movies has been constantly studied since the Seventh Art 

became a forming part of the Western Culture. However, adapting implies choices that 

may encumber the structures upon which the novel is established. The simple fact that 

the novel has to be shorten to a limited quantity of minutes presents, on its own,  

decisions that, most of the times, dissatisfies both audience and critics that await for, 

while at the film mode, an authentic reproduction of the literary piece. Deeply criticized, 

the adaptation of The Color Purple is to be studied at this work.  

 

Constructed as an epistolary novel, Alice Walker’s best seller was published in 1982 

and adapted by Steven Spielberg in 1985. By analyzing these corpora, the main goal 

here is to unveil the adaptation mechanisms that were used in the transformation 

process from the book to the movie. In order to study the adaptation, theorists like 

George Bluestone, Linda Hutcheon, Siobhan O’Flynn, Cristian Metz, Sarah Kozloff are 

of urgent importance. Elizabeth H. Cook, Amanda Gilroy, W.M. Verhoeven, Linda 

Kauffman, Mary Favret are taken as essential names in order to comprehend the 

structure of the epistolary novel.  

 

Keywords: The Color Purple, adaptation, epistolary novel, voice-over.  
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INTRODUÇÃO 

 

  O cinema tem encantado seu público na mesma proporção que a literatura 

encanta seus leitores. Com origens histórico-temporais bastante distintas, há 

uma espécie de fio invisível que une essas duas artes quase incondicionalmente: 

o contar histórias.  Por serem narradas dentro dos distintos meios que 

representam, as histórias ultrapassam limites linguísticos, sociais, geográficos, 

temporais.  

 Ora, mas se o filme significa por meio de imagens e sons, e o romance 

por meio de palavras, como aproximar as duas formas de arte? Virginia Woolf 

escreveu que “algo estranho tem acontecido – enquanto todas as outras artes 

nasceram despidas, esta, a mais jovem, nasceu completamente vestida”1 (1972, 

p.91, tradução nossa). Por ser uma arte inspirada, desde seus primórdios, nas 

demais artes que a precederam cronologicamente, de fato o cinema cumpre a 

função de apropriar-se de elementos das artes antecessoras a fim de criar 

significado.  

 Mais especificamente, considerando a relação que se estabeleceu entre 

cinema e literatura, a inspiração da Sétima Arte nessa arte de tão longa tradição 

acaba por afiançar a relevância do cinema que, na atualidade, convive em 

harmonia, mesmo apresentando mudanças necessárias (com maior ou menor 

ênfase crítica) quando toma para si o aporte da literatura. “Sendo as adaptações 

a seiva do cinema e da televisão2” (SEGER, 1992, p.xi, tradução nossa), a inter-

relação que se constrói entre cinema e literatura tem se tornado quase inerente 

às reflexões acerca do cinema.   

 Essa interdependência a partir da qual literatura e cinema se constroem e 

reconstroem tem gerado diversos estudos acerca da arte de adaptar:  

praticamente tudo o que se publica (com sucesso) é adaptado quase 

momentaneamente. Entretanto, diferentemente do que muitos imaginam, “[...] 

não há necessidade de correspondência entre a excelência de um romance e a 

qualidade do filme que é adaptado desse romance3” (BLUESTONE, 2003, p.62, 

                                                           
1 “for a strange thing has happened – while all the other arts were born fully naked, this, the 
youngest, has been born fully clothed” (WOOLF, 1972, p.91).  
2 “Adaptations are the lifeblood of the film and television business” (SEGER, 1992, p.xi) 
3 “[…] there is no necessary correspondence between the excellence of a novel and the quality 
of the film in which the novel is recorded” (BLUESTONE, 2003, p.62)  
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tradução nossa), ou seja, mesmo classificado como adaptado ou inspirado em 

um romance, não se deve esperar que o filme seja uma cópia fiel desse. Essa 

questão, entre outras tão corriqueiras quando se discute a adaptação, serão 

brevemente estudadas em nosso segundo capítulo, tendo como aporte teórico 

George Bluestone, Linda Hutcheon, Siobhan O’Flynn, Christian Metz, entre 

outros.  

 As relações entre romances e filmes vem de longa data, e esse aspecto 

é discutido em breves análises acerca de elementos que são constituintes de 

qualquer adaptação. Com o objetivo de ilustrar esses elementos, alguns 

exemplares de adaptações serão usados, como duas versões de O Grande 

Gatsby, três versões de Frankenstein, Clube da Luta, Ensaio sobre a cegueira, 

entre outros.  

 No entanto, o foco do estudo que aqui se propõe não é exclusivamente 

estudar a adaptação cinematográfica. Partindo dessa relação quase 

“indissociável” entre literatura e cinema, o objetivo deste estudo é analisar o 

processo de adaptação de A Cor Púrpura – do romance, publicado por Alice 

Walker em 1982, ao longa-metragem dirigido por Steven Spielberg em 1985. O 

fato de a autora afro-americana Alice Walker ter escrito o romance sob os moldes 

epistolares é um dos aspectos da maior relevância quando da escolha do 

romance como corpus deste estudo. Premiada no momento de sua publicação 

(a autora ganhou o Prêmio Pulitzer), chama também atenção o fato de o filme 

dirigido pelo já premiado Steven Spielberg ter conquistado o público, mas não a 

crítica americana (o filme concorreu a 11 prêmios Oscar e perdeu todos). É no 

primeiro capítulo, que tem referências essenciais a Rachel Lister, Alice Walker e 

Marcel Cantero, que se contextualiza brevemente esse corpus.  

 O romance de Walker tem como base a trajetória de Celie, que, no início 

da narrativa tem 14 anos e é refém de uma situação social vigente em seu tempo 

(primeiras décadas do século XX). Negra, a menina Celie do interior da Georgia 

vive em condições análogas às da escravidão para aqueles se atribuem o direito 

de decidir seu destino: primeiramente o pai, depois o marido. Sozinha, apesar 

de sempre servir a alguém – pai, irmãos, enteados, “netos” – a protagonista 

escreve cartas a Deus como que para escapar, mesmo que temporariamente, 

daquela realidade.  
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 As 90 cartas que compõem o romance, entretanto, não são 

exclusivamente escritas a Deus. Celie descobre que a irmã Nettie, de quem fora 

separada pelo pai e pelo marido, escreve a ela contando a vida que levava na 

África, como missionária na tribo Olinka. Depois disso, Celie passa a destinar 

suas cartas à irmã.  Assim, o romance é composto por 56 cartas escritas a Deus, 

22 escritas por Nettie à Celie e 14 escritas à Nettie (algumas cartas encontram-

se sobrepostas no romance, por isso somam 90). O filme, por sua vez, traz em 

154 minutos o conteúdo das 90 cartas e dos quase 30 anos que elas 

representam.  

 A tese que guia este estudo busca desvendar como estruturou-se a 

adaptação do romance epistolar A Cor Púrpura. Indaga-se, por exemplo, como 

conceber um uma adaptação exclusivamente embasada em cartas que em sua 

maioria não chegam ao destinatário? Ou ainda: Steven Spielberg conseguiu, 

com êxito, reproduzir aquilo a que se propôs originalmente? Quais recursos o 

diretor e sua equipe utilizaram para trazer às telas as cartas que estruturam o 

romance? Comenta-se também o lugar singular dessa obra na filmografia do 

renomado cineasta. No terceiro capítulo, desmontam-se as peças que compõem 

a adaptação com o intuito de desvendá-la.  

 A análise do filme adaptado possibilita a compreensão de uma divisão da 

obra original em três momentos adaptativos distintos: a transformação das cartas 

em narrativas em voz-over, a manutenção das cartas como elementos físicos no 

filme, e a transformação do conteúdo das cartas em diálogos entre as 

personagens.  

 Ainda no segundo capítulo, para que se chegasse à análise nos moldes 

vislumbrados, conceitos que tangem à adaptação alguns romances e suas 

respectivas adaptações serviram como base para destacar elementos 

adaptativos que se julgam pertinentes ao estudo da adaptação de A Cor Púrpura.  

 O estudo do trecho em que se opta por adaptar usando a técnica em voz-

over é precedido por um estudo detalhado sobre a referida técnica, que ainda 

muito se confunde com a técnica em voz-off. Sarah Kozloff é a teórica de maior 

relevância no capítulo 3.1, em que se tentar esclarecer a distinção entre as duas 

técnicas. Para isso, exemplos em que estas são registradas foram analisados, 

buscando, assim, afiançar que a técnica escolhida por Spielberg é, de fato, a 

voz-over. Ao aplicar a técnica ao objeto de estudo, ampliam-se questionamentos 
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sobre o porquê da escolha de tal técnica em detrimento a tantas outras (talvez 

menos controversas) que poderiam ter sido usadas. Também são considerados 

os momentos narrativos em que a técnica se apresenta na adaptação.  

 O capítulo 3.2 é dedicado ao estudo das cartas que foram apresentadas 

em sua materialidade na adaptação. Para isso, além dos teóricos que estudam 

a adaptação, serão apresentados conceitos referentes ao romance epistolar em 

sua essência – a saber, Elizabeth H. Cook, Amanda Gilroy, W.M. Verhoeven, 

Mary Favret, Linda Kauffman – para que se compreenda com completude quais 

cartas foram mantidas, que técnicas foram empregadas, sua relevância no 

conjunto do longa-metragem, o estabelecimento (ou não) da confluência estética 

e temática entre romance e filme.    

 Finalmente, no capítulo 3.3, apresentam-se as cartas transformadas em 

diálogos. Dedica-se o capítulo ao estudo não apenas da transformação textual 

(no romance, quase não há diálogos) requerida de um meio a outro, mas também 

às técnicas que concernem a ampliação, exclusão, condensação de temas e 

personagens, esclarecendo o quão necessárias são as intervenções desse tipo 

quando se adapta uma obra de um meio escrito para um meio audiovisual. Os 

teóricos George Bluestone, Linda Hutcheon, Siobhan O’Flynn são os principais, 

mas não os únicos, aportes teóricos usados.  Por se tratar do maior trecho da 

adaptação, dividiu-se esse capítulo de acordo com a relevância das sequências 

temáticas e das personagens que apresentam.  

 Ao longo de todos os capítulos, ampliam-se, quando necessário, 

questionamentos acerca principalmente de questões sociais e raciais que 

alicerçam a narrativa original e são (em muitos casos) mantidas na adaptação. 

Howard Zinn, Angela Y, Davis, Homi Bhabha, dentre outros, são base para essas 

inserções.  

 Dessa maneira, não se deseja julgar a pertinência ou a qualidade do 

produto derivado do romance, mas observar com as possibilidades técnicas 

existentes nessa adaptação foram (ou não) de fato empregadas e qual seu 

resultado nesse emprego. Afasta-se, com isso, qualquer juízo de valor; acredita-

se que as críticas ao livro e ao filme foram, ao seu tempo, tecidas e, neste estudo, 

serão consideradas quando necessárias à análise – para esse propósito, Rachel 

Lister e a própria Alice Walker foram essenciais neste estudo.  
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 Julga-se necessário, por fim, justificar o porquê da análise de apenas um 

corpus que, de origem epistolar, poderia ter sido cotejado com outros exemplares 

de seu gênero que também foram, a contento, adaptados. Na realidade, o 

romance epistolar que guia este estudo traz consigo questões que ultrapassam 

as peculiaridades desse gênero: uma protagonista feminina, negra, vivendo nos 

Estados Unidos em um meio rural, patriarcal e racista, e o modo como essa 

protagonista ganha vida amplia questionamentos que, com certeza, não serão 

esgotados neste trabalho.  
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1. UMA NARRATIVA EM DUAS VERSÕES  

   You can’t put an 8-hour book into a 2-hour screenplay4.  

(WALKER, 1997, p.203)  

 

O que motiva a adaptação de um romance, em especial, de um best 

seller? Como se avalia a qualidade de uma adaptação? O quão “fiel” – as aspas 

são essenciais aqui, posto que a chamada fidelidade literária tem sido 

questionada com veemência – é (ou pode ser) o produto adaptado? Esses 

questionamentos são essenciais uma vez que os corpora ante os quais se 

estrutura a análise aqui proposta pertencem exatamente a essas categorias: um 

livro best seller e sua respectiva adaptação.  

A Cor Púrpura é o texto de partida deste estudo. Originalmente publicado 

em inglês em 1982 como The Color Purple, o romance epistolar de Alice Walker 

é o romance que serviria como base para a adaptação homônima assinada por 

Steven Spielberg em 1985. Escrito na forma epistolar, o romance é narrado 

predominantemente por Celie, dona de uma linguagem que imprime 

características bastante específicas a respeito daqueles que atuam na trama por 

ela narrada.  

Sendo a maioria quase absoluta das personagens que participam negras, 

moradoras do interior da Georgia, as características linguísticas retratadas pela 

narradora mostram-se verossímeis graças à sua ambientação e formação. A 

legitimidade dessa linguagem muito pautada no coloquialismo se justifica uma 

vez que “a literatura mantém em exercício, antes de tudo, a língua como 

patrimônio coletivo”. (ECO, 2011, p.10).  

Ao considerar-se apenas a linguagem empregada nas cartas de Celie, 

nota-se que “a invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns 

na interpretação do presente” (SAID, 2011, p.34). Após a exposição às cartas de 

Nettie, escritas com a destreza da irmã da protagonista detentora do 

conhecimento formal, as cartas de Celie voltam a tecer a trama narrativa e, à 

medida que as cartas das duas irmãs mesclam-se na construção da obra, fica 

claro o objetivo da autora. Alice Walker nos expõe a trapaça da narração em 

primeira pessoa: o narrador (neste caso, narradoras) finge nos falar quando, na 

                                                           
4 Você não pode colocar um livro de oito horas em um roteiro de duas. (WALKER, 1997, p.203, 
tradução nossa).  
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verdade, é a autora que opta por escrever ora de uma maneira [coloquial, 

assinada por Celie], ora de outra [formal, assinada por Netie], construindo uma 

narrativa voltada para os personagens e para a maneira deles de falar (WOOD, 

2011, p.37).   

Mantendo-se atrelado às distinções entre a voz de Celie e a voz de Nettie, 

Steven Spielberg adapta a obra homonimamente apenas após três anos do 

lançamento do romance. Mesmo diante de controversas críticas – “alguns 

críticos rechaçaram o filme, enquanto outros o listaram como um dos dez-mais5” 

(DIX apud WALKER, 1997, p.191, tradução nossa) – é inegável o fato de o 

cineasta respeitar o patrimônio coletivo exposto nas cartas de Celie, que 

representa uma geração de negros norte-americanos que vivia não apenas com 

a memória da escravidão, mas, citando Howard Zinn (2005, p.443-450), vivia 

com a presença da segregação, do linchamento e da humilhação, por terem sido 

educados na doutrina do separado-mas-igual, que perduraria no país ainda por 

mais algumas décadas.   

O objetivo deste estudo, entretanto, não é ressaltar críticas positivas ou 

negativas em relação às obras, mas sim desvendar as articulações do processo 

adaptativo ao qual o romance foi exposto. Antes disso, faz-se necessário tecer 

considerações concernentes à estrutura das obras a fim de compreender seus 

respectivos históricos.  

 

1.1 VERSÃO 1: ALICE WALKER 

Black writers write about the human experience; anybody writing does6.  

(WALKER, 1997, p.200).  

 

Antes de se tornar internacionalmente reconhecida pela qualidade literária 

do romance que será estudado aqui, Alice Malsenior Walker já se mostrava uma 

sobrevivente. Nascida em 09 de fevereiro de 1944, em Eatonton, Georgia, uma 

pequena cidade alicerçada, na época, no cultivo de algodão, Alice e seus irmãos 

de raça sobrevivem aos incrustados resquícios da escravidão; a família Walker 

sobrevive às chamadas Jim Crow Laws – leis que reforçavam a segregação no 

                                                           
5 “some critics have panned it while others have placed it on their ten-best” (DIX apud WALKER, 
1997, p.191)   
6 Escritores negros escrevem sobre a experiência humana; qualquer escritor o faz. (WALKER 
,1997, p.200, tradução nossa).  
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sul dos Estados Unidos – incluindo-se a segregação nas escolas públicas; a 

menina Alice não apenas sobrevive, desde  seus oito anos, à cegueira do olho 

direito – consequência de uma brincadeira do irmão – , mas empenha-se em sua 

vida acadêmica e conquista, em 1961, bolsa de estudos integral da Spelman 

College, em Atlanta, Georgia. Walker explica seu instinto de sobrevivência: “eu 

pertenço a um povo tão ferido pela traição, tão machucado com o deslocamento 

de sua fé, que ao nos ser ofertada uma amostra de amor geralmente é arriscar-

se a vida, certamente o nome e a reputação7” (WALKER, 1997, p.13, tradução 

nossa).  

Associando-se o fato de ter como berço a Georgia – um dos estados 

sulistas mais inflamados pela questão racial nos Estados Unidos – ao detalhe 

histórico de ter crescido em meio à luta dos Direitos Civis, Alice acaba por se 

tornar uma espécie de testemunha daquela “loucura segregacionista [que] 

alcançou seus extremos mais absurdos [...]” (MUSE, 1966, p.44) nas décadas 

de 50 e 60. Sempre questionadora, a jovem Alice acabaria por envolver-se com 

diversos manifestos contrários à situação de pária vivida pelo afro-americano, 

incluindo a emblemática Marcha para Washington, liderada pelo ativista Martin 

Luther King, Jr. em 28/08/1963. Essa veia contestadora acabaria por se tornar o 

mote de sua vida e obra. O site oficial da autora explica, em sua apresentação, 

que “ao longo de sua vida adulta, Walker tem sido ativista e acredita que 

aprender a ampliar o alcance de nossa compaixão é energia e trabalho 

disponível a todos. Ela é uma fiel defensora não apenas dos direitos humanos, 

mas dos direitos de todos os seres vivos8”. (ALICE WALKER, tradução nossa).  

Constantemente espelhada em seu posicionamento político, sua carreira 

literária pauta-se em “explorar as opressões, as insanidades, as fidelidades e os 

triunfos das mulheres negras9” (WALKER apud LISTER, 2010, p.3, tradução 

nossa). Seu primeiro romance, The Third Life of Grange Copeland (1970), conta 

suas memórias de infância, tendo como tema condutor o relacionamento vivido 

entre o protagonista Grange Orange e as mulheres de sua vida, em especial, 

                                                           
7 “I belong to people so wounded by betrayal, so hurt by misplacing their trust, that to offer us a 
gift of love is often to risk one’s life, certainly one’s name and reputation” (WALKER, 1997, p.13).  
8 “Walker has been an activist all of her adult life, and believes that learning to extend the range 
of our compassion is activity and work available to all. She is a staunch defender not only of 
human rights, but of the rights of all living beings” (ALICE WALKER).  
9 “exploring the oppressions, the insanities, the loyalties, and the triumphs of black women” 
(WALKER apud LISTER, 2010, p.3).  
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sua neta Ruth. Meridian, o segundo romance publicado em 1976, retrata, de 

forma ácida, a vida da protagonista Meridian Hill, que vive ativamente o 

Movimento dos Direitos Civis. Pouco reconhecidos por público e crítica, o 

insucesso dos romances iniciais não calou a voz da escritora que, ao longo dos 

anos, publicou coletâneas de contos e poesia com reconhecimento de público e 

crítica – Walker recebeu, em 1974, o Rosenthal Foundation Award for Fiction 

(título pertencente às premiações da American Academy of Arts and Letters) por 

In Love and Trouble, coletânea de poesias publicado em 1973.    

A Cor Púrpura, o terceiro e definitivo romance da autora, é publicado em 

1982. Sob o prisma do público é definitivo não apenas por alcançar o patamar 

de best-seller ao permanecer mais de vinte e cinco semanas na lista dos mais 

vendidos do The New York Times, mas também por atingir um número que 

ultrapassa seis milhões de exemplares vendidos ao redor do mundo nos cinco 

primeiros anos após sua publicação; sob o prisma da crítica, a publicação do 

romance “tornaria-se – junto à Amada, [1987, de Toni Morrison] – a escolha ao 

romance de formação do (ainda emergente) cânone da escrita feminina afro-

americana10” (LAURET apud LISTER, 2010, p.5, grifo da autora, tradução 

nossa). O livro, que lhe rendera, em 1983, o National Book Award e o Pulitzer 

Prize for Fiction, tornaria-se, “um dos cinco livros mais relidos nos Estados 

Unidos11” (WALKER apud LISTER, 2010, p.5, tradução nossa). 

O romance epistolar traz, em sua essência, muito das histórias que Walker 

ouvira em sua infância:  “[…] meus pais estavam conosco e eram contadores de 

histórias. [...]  Acho que minha mãe afetou muito minha escrita. Por ser uma 

contadora de histórias, ela sabia exatamente qual a característica de uma 

personagem devia ser contada em uma história12” (WALKER, 1997, p.200, 

tradução nossa). Logo, associado às questões político-sociais já expostas aqui, 

o fato de Walker crescer em meio a uma família que mantinha as histórias de 

seu povo vivas por meio da oralidade, fez com que a autora homenageasse essa 

família ao expor parte desses relatos em sua obra.  

                                                           
10 “bec[a]me – with [Toni Morrison’s] Beloved  [1987] – the teaching novel of choice in the (still 
emerging) canon of African-American women’s writing” (LAURET apud LISTER, 2010, p.5, grifo 
da autora) 
11 “one of the five most re-read books in America” (WALKER apud LISTER, 2010, p.5) 
12 “[…] my parents were both with us and were both storytellers. […] I think my mother affected 
my writing a lot. Being a great storyteller herself, she had an eye for the telling point in a person’s 
character, in a story” (WALKER, 1997, p.200).   
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Walker acredita que “a arte é o espelho, talvez o único, no qual podemos 

ver nossa verdadeira face coletiva. [...] Devemos permitir que a arte nos ajude13” 

(WALKER, 1997, p.13, tradução nossa); enquanto mantém-se ativa na produção 

de sua arte, a autora permanece expondo a face coletiva de seu povo: desde a 

publicação de sua obra-prima, a autora publicou quatro romances, três 

coletâneas de contos, sete coletâneas de poesia, onze livros de ensaio, e quatro 

livros para crianças. No entanto, nenhuma outra obra superou o impacto 

receptivo e crítico de A Cor Púrpura.   

 

1.2 VERSÃO 2: STEVEN SPIELBERG  

El gran riesgo, para mí, era hacer por primera vez en mi carrera una película sobre seres 

humanos y fracasar. [...] Quería hacer una película que no fuera la típica película de 

Spielberg14. 

(SPIELBERG apud CANTERO, p.77-8)    

 

Dono de reconhecida reputação cinematográfica e televisiva, um dos 

diretores fundadores da chamada New Hollywood Era, detentor de uma 

arrecadação mundial em bilheteria que ultrapassa os oito bilhões de dólares, 

Steven Spielberg foi o responsável por assinar a direção do controverso A Cor 

Púrpura, em 1985.   

O único menino da família judaica ortodoxa nasceu em 18 de dezembro 

de 1946, em Cincinnati, Ohio, e cresceu em Phoenix, Arizona. Steven Allan 

Spielberg, que declara ter tido um relacionamento conturbado, ainda na infância, 

com os preceitos religiosos da família e o ônus que estes lhe causavam, era um 

menino solitário que acabou por encontrar na imaginação – que futuramente 

seria revelada em seus filmes – sua maior companhia: “quando criança me sentia 

asilado, sozinho com meus pensamentos.  Dedicava-me a imaginar coisas 

melhores que poderiam acontecer; a imaginação das piores apenas servia para 

evitar o tédio [...]15”. (SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.30, tradução nossa).     

                                                           
13 “art is the mirror, perhaps the only one, in which we can see our true collective face. […] We 
must let art help us.” (WALKER, 1997, p.13) 
14 Para mim, o grande risco era, pela primeira vez em minha carreira, fazer um filme sobre seres 
humanos e fracassar. [...] Queria fazer um filme que não fosse um típico filme de Spielberg. 
(SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.77-8, tradução nossa).  
15 “de niño estaba asilado, solo con mis pensamientos. Me dedicaba a imaginar las cosas mejores 
que podían suceder y las peores sólo para evitar el aburrimiento […]”. (SPIELBERG apud 
CANTERO, 2006, p.30).     
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Solitário, o jovem Steven traduzia seus medos e indagações através dos 

filmes caseiros que tomou como sua expressão essencial aos doze anos, 

quando resolveu substituir o pouco habilidoso pai – que comprara um 

equipamento de filmagem caseiro – no papel de cinegrafista da família 

(SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.32).  Já adulto e consagrado, o cineasta 

explica: “[...] meus primeiros filmes foram filmagens de todas as viagens de 

minha família, mesmo que os filmasse mais verdadeiros do que em sua 

realidade; quero dizer que inventava coisas que realmente não aconteciam16”. 

(SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.32, tradução nossa). Essa imaginação 

fértil ganharia status de profissionalismo quando, após o sucesso do curta-

metragem concebido e dirigido por ele (Amblin’, 1968, filmado em 35mm), o 

então estudante de cinema assinaria um contrato de sete anos com a Universal 

Studios. O fato é que o sucesso de Amblin’ fora tamanho que o então vice-

presidente do estúdio transformaria o estudante (que jamais finalizou seus 

estudos) no diretor mais jovem a assinar um contrato com um grande estúdio 

cinematográfico no ano seguinte.   

Após dirigir episódios de séries televisivas, Spielberg chegaria às telas do 

cinema em 1974, tendo como filme de estreia Louca Escapada (The Sugarland 

Express), premiado em Cannes por melhor roteiro. Menos de uma década após 

sua estreia no cinema, Spielberg alcançou um patamar inacreditável de 

sucessos: dos cinco filmes que dirigiu entre 1975 e 1982, foi indicado ao Oscar 

de melhor direção por três deles – em 1978, por Contatos imediatos de terceiro 

grau (Close Encounters of the Third Kind, 1977); em 1982 por Os caçadores da 

arca perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981); e em 1983 por E.T., o extraterrestre 

(E.T.,1982), que também lhe rendera a indicação de melhor roteiro. As 

indicações ao Oscar, que coroaram a relevância profissional daquele que, 

segundo Marcial Cantero (2006, p.16, tradução nossa), “se não existisse [...], 

teria que ser inventado pela indústria cinematográfica17”, se comprovam quando 

se consideram as quatro indicações ao Globo de Ouro de melhor direção pelos 

três títulos, além de Tubarão (Jaws, 1975), seu primeiro grande sucesso 

                                                           
16 “[...] mis primeras películas fueron filmaciones de todos los viajes de mi familia, e incluso los 
filmaba más verdaderos que en la realidad; quiero decir que inventaba cosas que no pasaban de 
verdad.” (SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.32). 
17 “si no existiese […] la industria del cine tendría que inventarlo” (CANTERO, 2006, p.16)  
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comercial. Outros dados ainda revelam a importância dos cinco filmes dirigidos 

por Spielberg nessa época, como o fato de os mesmos quatro indicados ao 

Globo de Ouro serem listados por Steven Jay Schneider em seu 1001 filmes 

para ver antes de morrer (publicado incialmente em 2003); desses quatro, dois 

se encontram na lista publicada pela American Film Institute em 2006 intitulada 

100 Anos...100 Brindes: os filmes americanos que mais inspiram18 (tradução 

nossa) – Contatos imediatos de terceiro grau ocupa o 58º lugar no ranking;  E.T., 

o extraterrestre, o 6º. 

Esse era o currículo do já bem-sucedido cineasta quando este aceitou, 

depois de finalizar a sequência do herói Indiana Jones em 1984 (Indiana Jones 

and the Temple of Doom; Indiana Jones e o Templo da Perdição), dirigir a versão 

cinematográfica do best-seller A Cor Púrpura, “[...] uma mudança brusca em sua 

carreira, embora ele insista que não é nada além de outro conto de fadas com 

final feliz19” (CANTERO, 2006, p.76, tradução nossa). 

 

1.3  AS CORES PÚRPURAS 

I understand that, oddly, the experience of making a film of my work, as bewildering and strange 

as any labyrinth, and as unpredictable as any river, was an initiation into the next, more mature, 

phase of my life20. 

 (WALKER, 1997, p.32).     

 

Em 21 de fevereiro de 1984, a já vencedora do prêmio Pulitzer escreveu 

em seu diário,  

Noite passada, Quincy Jones e Steven Spielberg vieram.  
[…]  
Ficou acertado que Steven e eu trabalharemos juntos no roteiro. 
Eu escreverei e conferirei. Escrever e conferir. Fico um pouco 
em pânico. Quero tanto que isto dê certo. Algo que eleve 
espíritos e encoraje pessoas21. (WALKER, 1997, p.17-8, 
tradução nossa).   

                                                           
18 100 Years…100 Cheers: America's Most Inspiring Movies 
19 “[...] un cambio brusco en su carrera, aunque él insista em que no es más que otro cuento de 
hadas con final feliz.” (CANTERO, 2006, p.76) 
20 “Entendo que, de maneira estranha, a experiência de se fazer um filme do meu trabalho, é tão 
desconcertante e estranho como qualquer labirinto, e tão imprevisível como qualquer rio, um 
sendo o início do outro, uma fase mais madura de minha vida”. (WALKER, 1997, p.32, tradução 
nossa).  
21 Last night, Quincy Jones and Steven Spielberg arrived.  
[…]  
It is agreed that Steven and I will work together on the screenplay. I will write it and confer. Write 
and confer. I feel some panic. I want so much this to be good. Something to lift spirits and 
encourage people. (WALKER, 1997, p.17-8).   
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Este relato revela como articulou-se, ainda no início de 1984, a adaptação 

do romance de Walker.  Co-responsabilizada pelo roteiro, a escritora não apenas 

se aproximaria da adaptação que seria produzida, mas teria a tarefa de manter 

viva a essência de seu romance, “[...] um romance sobre cerca de 35 anos da 

vida de Celie, uma mulher negra do sul destruída pela tragédia em sua 

juventude, que cresceu através da ira, da paixão, da solidão e da Fé para 

encontrar o pagamento para sua vida vitoriosa em forma de amor22”. (DWORKIN 

apud WALKER, 1997, p.175, tradução nossa).  

Spielberg, por sua vez, que revela ter se emocionado com o romance de 

Walker: “li o livro de Alice Walker e me comovi, me afetou muito emocionalmente, 

me fez até chorar23” (SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.76, tradução nossa), 

não se furta a dizer que a insegurança esteve presente em sua adaptação:  “tinha 

medo de que, ao fazer este filme, descobrisse minhas limitações, enfrentasse 

um muro que me impedisse de avançar e que me obrigasse a dar marcha ré. 

Mas precisava fazê-la, era o maior desafio de minha vida e o fiz para mim 

mesmo24”. (SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.77, tradução nossa).  

O romance é iniciado com uma espécie de epígrafe que, mesmo bastante 

condensada, antecipa a história que se desenvolverá em romance: “É melhor 

você nunca contar pra ninguém, só pra Deus. Isso mataria sua mamãe25” (ACP26, 

p.9, grifo da autora). Spielberg inicia sua narrativa de maneira tão desconfortante 

quanto a sentença inicial do romance: a menina Celie, grávida, brinca com a irmã 

no campo de flores púrpuras, na sequência seguinte, a mesma menina dá à luz 

a uma menina que lhe é arrancada dos braços – “Não conte isso a ninguém a 

não ser a Deus. Isso mataria sua mãe27 (3min17s, tradução nossa).  

                                                           
22 “[...] a novel about 35 years in the life of Celie, a rural Southern black woman undone by tragedy 
as a young girl, who grows through anger and passion and loneliness and Faith to find her life’s 
victory in the payoff of love”. (DWORKIN apud WALKER, 1997, p.175).  
23 “leí el libro de Alice Walker y me conmovió, me afectó mucho emocionalmente, me hizo hasta 
llorar” (SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.76). 
24 “tenía miedo de que al hacer esta película descubriera mis limitaciones, de enfrentarme a un 
muro que me impidiera avanzar y que me obligara a dar marcha atrás. Pero necesitaba hacerla, 
era el mayor reto de mi vida y la hice para mí mismo” (SPIELBERG apud CANTERO, 2006, p.77).  
25  “You better not never tell nobody but God. It’d kill your mammy” (TCP, p.1, grifo da autora) 
26 Optou-se neste estudo, em abreviar às referências ao corpus em português em ACP; já ao 
corpus em inglês, a abreviação será TCP.  
27 “You better never tell nobody but God. It would kill your mama” (3min17s) 
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Impressões que se confundem em inícios narrativos, quando encaradas 

as obras como um todo, dissipam-se em face à crítica cinematográfica. Mesmo 

arrecadando mais de 94 milhões de dólares em suas primeiras exibições (DIGBY 

apud LISTER, 2010, p.19), a obra de Spielberg não foi poupada. Considerado 

um diretor clássico, Spielberg primou por fazer da história de Celie um 

melodrama que, “como qualquer outro melodrama, apresenta o sucesso da 

heroína não apenas como resultado de sua glória pessoal, mas também como a 

restauração e a reafirmação da ordem social28” (MCMULLEN; SOLOMON apud 

LISTER, 2010, p.23, tradução nossa).   

O tom melodramático com que o cineasta – juntamente ao roteirista 

Menno Meyjes, que assumiu a execução do roteiro depois de Walker inviabilizar 

o uso do que ela própria havia escrito – conduz sua narrativa agradou pouco à 

crítica e aos apreciadores dos temas retratados no romance. Dentre as temáticas 

às quais a crítica se apega, destacam-se questões que versam desde a exclusão 

do homossexualismo de Celie à composição equivocada dos papéis masculinos, 

passando por questões ligadas à exploração e dominação da África.  

 As críticas, por sua vez, não impediram que o filme fosse indicado a 

muitos prêmios, inclusive a onze prêmios Oscar, destacando-se as categorias 

de melhor filme, melhor atriz e duas indicações a melhor atriz coadjuvante.  Não 

vencendo nenhuma das categorias do Oscar, Alice Walker revela-se aliviada 

“para mim, não ganhar nenhum prêmio por A Cor Púrpura, especialmente após 

tantas indicações, me purificou29”. (WALKER, 1997, p.286, tradução nossa).  

Trinta anos após o lançamento do filme, este ganhou patamar de 

destaque em inúmeros guias que listam os filmes mais relevantes da história do 

cinema americano como em 1001 Filmes para ver antes de morrer, editado por 

Steven Jay Schneider, em que A Cor Púrpura ganha todo o espaço da página 

725, com Celie, em destaque, lendo uma das cartas da irmã.  

Alice Walker encerra The same river twice explicando que “até mesmo 

uma tentativa respeitosa de encontrar o outro é um ato sagrado, que leva ao 

labirinto e para o labirinto. Ao rio. Possivelmente para curar. Um efeito especial 

                                                           
28 “like other melodramas, the heroine´s success results not only in personal glory, but also in the 
restoration and reaffirmation of the social order” (MCMULLEN; SOLOMON apud LISTER,  2010, 
p.23) 
29 “for me, not getting an award for The Color Purple, especially after so many nominations, felt 
very clean” (WALKER, 1997, p.286) 
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da alma30” (1997, p.287, grifos da autora, tradução nossa) – assim acontece o 

encontro de as cores púrpuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 “that even an attempt to respectfully encounter the other is a sacred place, and leads to and 
through the labyrinth. To the river. Possibly to healing. A special effect of the soul” (WALKER, 
1997, p.287, grifos  da autora) 
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2.  ADAPTAÇÃO 
Obviously, the creation and reception of adaptations are inevitably going  

to be intertwined – and not only in commercial terms31.  
(HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.114). 

 

Sabe-se, inicialmente, que a literatura ficcional e o cinema não 

documental são artes que contam histórias, diferentes, entretanto, quanto ao 

modo como a história se apresenta nas duas artes, a saber, na literatura 

(BLUESTONE, 2003) a linguagem ganha status de personagem (p.11); já ao 

cinema, é a insistência da visão o elemento mais decisivo (p.14). Ou seja, ao 

passo que a literatura privilegia (quase exclusivamente) a escrita para contar 

histórias, o cinema seleciona imagens que, associadas a efeitos sonoros (falas, 

músicas, ruídos), contam uma história nem sempre idêntica à lida originalmente.  

Em seu ensaio “Do texto ao filme: a trama, a cena e a construção do olhar 

no cinema”, Ismail Xavier explica que 

 
[...] um filme pode exatamente só estar atento à fábula, extraída 
de um romance, tratando de tramá-la de outra forma, mudando, 
portanto, o sentido, a interpretação das experiências 
focalizadas. Ou pode, no outro polo, querer reproduzir com 
fidelidade a trama do livro, a maneira como estão lá ordenadas 
as informações e dispostas as cenas sem mudar a ordem dos 
elementos. (2003, p.66-67).  

 

 Cabendo ao adaptador infinitas possibilidades de escolha que perpassam 

a fábula, a trama por ele tecida pode atingir patamares múltiplos no que diz 

respeito à transposição do que originalmente foi escrito àquilo que será mostrado 

nas telas. Não existe teoria que justifique uma demanda por fidelidade absoluta, 

tampouco uma que exclua tal fidelidade por completo; existe, sim, a possibilidade 

de, citando Jaques Aumont e Michel Marie, “[...] apreciar o grau de fidelidade da 

adaptação, ou seja, recensear o número de elementos da obra inicial 

conservados no filme”. (2013, p.12). 

 Ao longo da história, a adaptação fílmica tem estado em pauta há quase 

tantos anos quanto os das primeiras projeções realizadas pelos irmãos Lumière, 

ainda no final do século XIX. Outrossim, ao longo do último século o público tem 

testemunhado desde adaptações cuja fidelidade beira a identicidade ao original 

                                                           
31 “Obviamente a criação e a recepção de adaptações estarão, sem dúvidas, entrelaçadas – e 
não apenas em termos comerciais”. (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.114, tradução nossa).  
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a outras tantas que supostamente ferem o texto literário graças à sua suposta 

desconexão desse. Trata-se daquilo que a crítica denomina “[...] literalidade mais 

ou menos absoluta, [buscando-se] equivalentes que transpõem a obra [...]” 

(AUMONT; MARIE, 2013, p.12, grifo do autor), ou seja, o que não se espera de 

uma adaptação é que esta seja uma espécie de teatro filmado, mas uma obra 

cujo alicerce traga marcas de seu produto inspirador. 

 

2.1 ESSÊNCIA ADAPTATIVA 
A film is not thought; it is perceived32.  

(BLUESTONE, 2003, p.48).  

 

 Antes de ampliar as reflexões acerca da adaptação, faz-se necessário 

definir alguns termos que serão essenciais à condução deste estudo. 

Inicialmente atenta-se a termos associados a análise dosdese corpora, fábula e 

trama: enquanto Ismail Xavier (2003, p.65) explica que à fábula estão ligadas a 

história contada, as personagens envolvidas, a sequência de acontecimentos, 

os lugares e o tempo em que tudo isso se apresenta, Linda Hutcheon (2013, 

p.11) chama de fábula as unidades da história a serem narradas em qualquer 

mídia; acredita-se que essas definições sejam complementares, apesar de este 

estudo objetivar exclusivamente a adaptação fílmica. No Dicionário teórico e 

crítico de cinema (2013, p.115), Aumont e Marie recorrem ao formalista russo 

Boris Tomachevski (1927) ao definirem:   

[...] fábula é a sequência dos acontecimentos representados tais 
como eles teriam se desenrolado na vida; o termo opõe-se à 
trama, que remete ao agenciamento particular desse 
acontecimento pelo autor. A fábula é um material para a 
formação da trama. (grifo dos autores).  

 

 Ainda atendo-se às considerações de Aumount e Marie (2013, p.116), sob 

a perspectiva deste estudo, a fábula traduzirá os acontecimentos ficcionais 

considerando-se sua sequência cronológica, ao passo que à trama caberá 

significar o modo como a fábula se formatou no objeto que se estuda.  

 Atentando agora a termos concernentes àquele que ocupa o papel de 

transpor o que foi escrito às telas cabe, aqui uma breve reflexão acerca de 

termos que não são, de fato, bem delimitados, tampouco definidos pelos 

                                                           
32 “Um filme não é pensado; ele é percebido”. (BLUESTONE, 2003, p.48, tradução nossa).    
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estudiosos. Jean-Claude Biette (apud AUMONT, 2014, p.148) propõe que o 

diretor cinematográfico é o técnico da filmagem que “[...] necessariamente entra 

nos créditos dos filmes como os outros técnicos [...]”. Já o autor de cinema é 

explicado como aquele que por ser “[...] igual ao autor de literatura [...] também 

deve exercer o desenrolar da narrativa – em suma, encontrar, transpondo-as, as 

qualidades do autor literário” (BIETTE apud AUMONT, 2014, p.148). Ao 

cineasta, Biette confere a seguinte definição: “[...] aquele que aborda sua arte de 

maneira mais íntima e que nele conjuga os dois aspectos de forma e de conteúdo 

que as noções de encenador (técnico) e de autor (temático) acentuavam” (apud 

AUMONT, 2014, p.148). Cotejando-se as reflexões propostas pelo estudioso, 

torna-se evidente a quase indissociação entre os papéis de diretor, autor e 

cineasta; podendo coexistir, por vezes são desempenhadas pela mesma 

pessoa.   

 O estudioso George Bluestone (2003, p.45) explica o papel daquele que adapta: 

[...] o film adapter, além de compreender os limites e as 
possibilidades desse meio, precisa fazer sérios ajustes a um 
conjunto de convenções diferentes e normalmente conflitantes, 
convenções que historicamente têm distinguido a literatura do 
cinema, tornando cada uma deles instituições distintas33. (grifo 
nosso, tradução nossa). 

 

É interessante a opção deste estudioso em chamar o detentor desse papel 

quase indefinível de film adapter. Trata-se de um termo para o qual não se 

encontra definição em inglês, tampouco tradução; sua função ao mesmo tempo 

engloba as atribuições de diretor, autor e cineasta – o que o não impede de 

trabalhar junto com o autor. Ao traduzir-se livremente como adaptador do filme, 

a função desempenhada por aquele que opta por adaptar uma obra literária fica 

menos obscura. Note-se que, apesar de a livre tradução ser possível, optou-se, 

neste estudo, pelo emprego deste termo em seu original. Compreende-se que a 

esse film adapter cabe suprir as necessidades demandadas pelas convenções 

postas pelo cinema, convenções estas inexistentes na literatura.  

 Acredita-se, finalmente, ser necessário delimitar os termos relacionados 

ao público a quem se destinam os objetos de estudo. É imprescindível atentar 

                                                           
33 [...] the film adapter, beyond understanding the limits and possibilities of this medium, must 
make a serious adjustment to a set of different and often conflicting conventions, conventions 
which have historically distinguished literature from the cinema and made of each a separate 
institution. (BLUESTONE, 203, p.45, grifo nosso).  
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ao fato de que não se objetiva, aqui, ater-se aos estudos que propõem desvendar 

a função-espectador de cinema; pelo contrário, a proposta consiste em 

esclarecer quem acessa a obra literária, a cinematográfica ou ambas. Para isso, 

distinguem-se três termos: leitor, espectador e leitor-espectador. O leitor é 

aquele que apenas leu o texto original, não se atendo à adaptação nem 

tampouco às opções/soluções adaptativas tomadas pelo film adapter; o 

espectador, por sua vez, por ser desconhecedor do texto original, torna-se 

aquele apenas assistiu à adaptação, sem qualquer parâmetro textual de 

julgamento; finalmente o leitor-espectador (o crítico por excelência das 

adaptações e o mais relevante neste estudo) é aquele que, após ler o texto 

original, assistiu à adaptação e tem, por isso, parâmetros julgadores 

(pré)estabelecidos para sua crítica. Atrelado àquilo que Randal Johnson (2003, 

p.44) define como “insistência na fidelidade”, as expectativas do leitor-

espectador, no geral, ignoram “[...] o fato de que a literatura e o cinema 

constituem dois campos de produção cultural distintos, embora em algum nível 

relacionados” (JOHNSON, 2003, p.44). Dessa forma, o leitor-espectador acaba 

desconsiderando não apenas a heterogeneidade entre os meios culturais, mas 

também a trama textual forjada originalmente e o modo como esta se tece na 

adaptação. Estes são apenas alguns dos termos que serão definidos ainda neste 

capítulo.  

 

2.2 E O ROMANCE EPISTOLAR? 

Durante mais de 2 mil anos, escrever cartas foi o principal meio de comunicação a distância.  
Assim, dizia-se que a carta tornava presentes os ausentes.   

(TIN, 2005, p.17).  

  

 Outra consideração essencial antes de dar continuidade a qualquer 

discussão analítica neste estudo refere-se a uma breve reflexão acerca do 

romance epistolar. Note que o foco aqui não é teorizar sobre o gênero, mas sim 

compreendê-lo a fim de estudar, com profundidade, o processo de adaptação 

cinematográfica do romance epistolar A Cor Púrpura.  

 Antes, porém, de dar-se vazão às questões que concernem à estrutura e 

à recepção do romance epistolar, buscam-se definições que antecedem as do 

gênero. Ainda na Antiguidade, definia-se a carta como “[...] um diálogo entre 

amigos [...]; a expressão breve de um sentimento amistoso e a exposição de um 



34 
 

tema simples em termos simples [...]” (TIN, 2005, p.18;20). Jacques Lacan, já na 

Contemporaneidade (2006), atribui às cartas significações ligadas à psique:   

 

O lugar que ocupo como objeto do significador é concêntrico ou 
excêntrico em relação ao lugar que ocupo como sujeito do 
significado? Essa é a questão.   
O objetivo não é saber se eu falo de mim mesmo de uma forma 
que se adapta ao que sou, mas sim saber se, quando eu falo de 
mim mesmo, eu sou o mesmo eu de quem eu falo. E não há 
motivo para não se referir, aqui, ao termo “pensamento”34. 
(p.517, grifo do autor, tradução nossa).   

 

 Associando-se as definições da Antiguidade e da Contemporaneidade, 

amplia-se o conceito de diálogo à representação do eu que se expõe naquele 

diálogo. Assim, ao deparar-se com uma carta, analisa-se não apenas o conteúdo 

ali apresentado, mas o ethos que assina aquele conteúdo.   

 Partindo dessa definição não literária de carta, busca-se, então, 

compreender como (e quando) a epístola ganha status de literatura. Encontra-

se uma definição relevante em Mary Favret, como explicam Amanda Gilroy e 

V.M. Verhoeven,  

[…] noções literárias da carta como um gênero baseiam-se na 
análise de um grupo seleto de romances epistolares, aqueles 
que promovem nossa compreensão do epistolar como pessoal, 
feminino e mais preocupado com a interioridade.35 (2000, p.10, 
tradução nossa).  
 

 Ao encarar-se essa espécie de relato pessoal como romance epistolar – 

sendo predominantemente escrito por mulheres – como um texto literário, atribui-

se ao leitor, um papel de espectador bastante distinto uma vez que este não 

apenas testemunha (como o leitor de um romance tradicional o faz), mas espia, 

como se estivesse escondido, os segredos daquela remente. Uma vez que as 

“cartas são a prova material mais evidente de que a vida interior de seus 

rementes existe36” (JEFFREY apud COOK, 1996, p.85, tradução nossa), o leitor 

                                                           
34 is the place that I occupy as subject of the signifier concentric or eccentric in relation to the 
place I occupy as subject of the signified? That is the question. 
The point is not to know whether I speak of myself in a way that conforms to what I am, but rather 
to know whether, when I speak of myself, I am the same as the self of whom I speak. And there 
is no reason not to bring in the term "thought" here. (LACAN, 2006, p.517).   
35 […]literary notions of the letter as genre are based on analyses of a select group of epistolary 
novels, those that promote our understanding of the epistolary as personal, feminine, and 
preoccupied with interiority. (FAVRET apud GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.10).  
36 “letters are the most direct material evidence for the inner life of their writers that exist” 
(JEFFREY apud COOK, 1996, p.85) 
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desse gênero torna-se algo como um voyeur, pois toma aquelas cartas (mesmo 

fictícias) como relatos íntimos daquelas personagens.  

 O narrador desse gênero, por sua vez, oscila consideravelmente, já que 

que cada romance epistolar é estruturado de maneira distinta. Explica-se: o 

romance epistolar pode ser composto de cartas escritas por um mesmo 

remetente (ou vários) a um mesmo destinatário (ou a destinatários distintos); 

esses destinatários (que não necessariamente responderão às cartas), por sua 

vez, podem encontrar-se dentro ou fora da narrativa. Dessa maneira, “a carta 

mantém certa semelhança com o diálogo, ao pressupor um interlocutor presente 

em ausência, que é o destinatário, além de guardar, por vezes, traços do diálogo, 

como a coloquialidade e a informalidade” (TIN, 2005, p.5). Pretensamente 

dialogada e informal, a carta, tomada como o gênero literário romance epistolar, 

possibilita também questionamentos sobre quem a narra.  

 De fato, o romance epistolar pode estruturar-se com narradores de todas 

as essências: narradores heterodiegéticos, aqueles que possuem “[...] visão 

ilimitada [e desconectada da] focalização através desta ou daquela personagem” 

(REUTER, 1996, p.75); narradores oniscientes heterodiegéticos centrados no 

ator, aque 

les cuja visão é “[...] mais limitada na medida em que [sabem] apenas o que a 

personagem orienta [a focalizar]” (REUTER, 1996, p.76); narradores 

heterodiegéticos neutros, aqueles cuja “[...] visão aparece limitada, sabe-se 

menos do que as personagens” (REUTER, 1996, p.76); narradores 

homodiegéticos, aqueles que dominam sua própria narrativa, que “[...] 

distanciado no tempo, [...] falam de sua vida retrospectivamente” (REUTER, 

1996, p.77); e finalmente os narradores homodiegéticos centrados no ator, 

aqueles que “narra[m] a sua história como se ela se desenrolasse no momento 

da narração, [construindo-se] uma ilusão de simultaneidade entre os 

acontecimentos e sua narrativa [...]”. (REUTER, 1996, p.77).           

 Em As Relações Perigosas, romance do francês de Choderlos de Laclos 

publicado em 23 de março de 1782, por exemplo, há dois textos prévios à leitura 

que, propositalmente, opõem-se no sentido de fazer com que o leitor acredite na 

veracidade daquelas cartas. Em “Advertência do editor”, ouve-se o relato do 

suposto editor: “julgamos de nosso dever prevenir o público de que [...] não 

garantimos a autenticidade da coletânea, e temos mesmo fortes razões para 
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pensar que se trata apenas de um romance” (LACLOS, 1971, p.11, grifo nosso); 

no “Prefácio do redator”, entretanto, ouve-se um relato oposto:  

 

Encarregado de organizá-las [as cartas] pelas pessoas a quem 
fora ter, só pedi, como paga, a permissão de podar tudo o que 
me parecesse perfeitamente inútil; e procurei, com efeito,  
conservar tão-somente as cartas que me afiguravam 
necessárias, tanto à inteligência dos acontecimentos como ao 
desenvolvimento dos caracteres. [...] 
Objetivaram-me que eram as próprias cartas que queriam tornar 
conhecidas, e não apenas uma obra feita segundo elas; que 
seria tanto contra a verossimilhança quanto contra a verdade o 
fato de que oito a dez pessoas que contribuíram para essa 
correspondência tivessem escrito com igual pureza. (LACLOS, 
1971, p.13-14, grifos nossos).  
 

  

 Apesar de estabelecida pelo editor a possibilidade de não veracidade da 

obra (“não garantimos a autenticidade”), os elementos linguísticos que se 

contrapõem a essa crença são mais efetivos e recorrentes uma vez que o redator 

se refere às cartas como objetos reais e a seus remetentes como pessoas (e 

não personagens).  É dessa maneira que o leitor acaba ludibriado; e, assim 

ludibriado enreda-se na trama de sedução (quase macabra) concatenada pela 

Marquesa de Merteuil e colocada em prática com a ajuda do Visconde de 

Valmont – “Tive uma excelente ideia cuja execução quero confiar-vos. [...] É 

digna de um herói: servireis ao amor e à vingança; será enfim mais uma 

tratantice a pôr em vossas memórias [...]” (LACLOS, 1971, p.21). Atuando como 

uma testemunha ao longo das cartas que lê, o leitor descobre a força com que 

jogos de sedução pode destruir aqueles que, mesmo sem consentimento (ou 

conhecimento), são envolvidos em tais jogos.  

 Mesmo não sendo composto de cartas escritas exclusivamente por 

mulheres, a trama de As Relações Perigosas revela articulações costuradas por 

uma mulher (Marquesa de Merteuil) sedenta por vingança: “acalmo-me, porém, 

e a esperança de vingar-me tranquiliza-me a alma” (LACLOS, 1971, p.21). Essa 

voz feminina, tão comum nos romances epistolares, talvez seja uma das 

justificativas mais plausíveis para o desuso ao qual fadou-se o gênero a partir do 

final do século XVIII: “desde o final do século XVII, [...] o gênero epistolar tem 

sido identificado particularmente com as mulheres e com aquilo que geralmente 
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é encarado como assuntos femininos37” (COOK, 1996, p.22, tradução nossa).  

Compreende-se, assim, que a considerar-se a época em que os romances 

epistolares eram apreciados, o gênero acabou abandonado por ser 

estigmatizado como como expositor de questões de cunho exclusivamente 

feminino.  

 Independentemente da época em que se publica um romance epistolar 

(ou de quem o assina), o estudo deste sempre requer um olhar mais atento. Isso 

se explica pelo fato de o gênero possuir quase um pseudo hibridismo: hibridade 

por alicerçar-se em cartas, pseudo por estas serem de origem ficcional. Assim, 

“por causa de sua relação íntima com os contextos da cultura impressa, e por 

causa de sua ambiguidade ontológica, ficções epistolares requerem um aparato 

crítico especificamente adaptado à sua forma e sua temática idiossincrática38”. 

(COOK, 1996, p.20, tradução nossa).  

 De fato, é deveras inconcebível imaginar a recepção e/ou análise de um 

gênero tão específico sem considerar as minúcias ligadas ao autor (ou autores) 

das cartas que, racionalmente organizadas pelo escritor, compõem a referida 

ficção. Com isso, “à medida em que o texto epistolar se torna o objeto de 

minuciosa análise, alguém pode conscientemente desenvolver uma empatia (se 

não, sempre, simpatia) com as dimensões insensatas e trágicas das 

experiências humanas que as que os escritores de cartas normalmente 

articulam39” (DECKER, 1998, p.6, tradução nossa). Ou seja, a verossimilhança 

que se transmite com a leitura das cartas que compõem um romance epistolar 

acaba por seduzir o leitor, que passa a acreditar, com mais veemência, naquela 

história que lhe é parcialmente exposta. Mesmo em se tratando de um leitor 

experiente, munido de racionalidade e destreza, este muitas vezes acaba por 

ignorar que  

 
Por serem as cartas crucialmente parte de um diálogo, cada 
missiva recebida e direcionada a um destinatário ausente, a 
carta sempre é, citando Bakhtin, “parte do outro”. Sempre há (no 

                                                           
37 “since the late seventeenth century, […] the epistolary genre has been particularly identified 
with women and with what are often seen as women’s concerns” (COOK, 1996, p.22)  
38 “because of their intimate relation to the contexts of print culture, and because of their 
ontological ambiguity, letter-fictions require a critical apparatus specifically adapted to their formal 
and thematic idiosyncrasies” (COOK, 1996, p.20) 
39 “as the epistolary text becomes the object of scrutiny, one can consciously achieve an empathy 
(if not always a sympathy) with the stultifying and tragic dimensions of human experience that 
letter writers frequently articulate” (DECKER, 1998, p.6).  
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mínimo) dois lados em qualquer correspondência, duas 
subjetividades, potencialmente diferentes, narrando e contando 
em um “evento da fala”, no qual cada uma define e redefine a 
outra. Na verdade, a situação é até mais complicada, como 
discute Gerald MacLean em sua coleção, já que a natureza 
pública da escrita epistolar deve nos alertar a traçar uma leitor 
em terceira-pessoa fora da tradicional díade epistolar40. 
(GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.14-15, tradução nossa). 

 

  É incomum um romance epistolar que apresente o diálogo entre as duas 

partes envolvidas na troca de correspondência, por isso a parcialidade à qual 

Bakhtin se refere; igualmente, é raro acessar, no papel de leitor, todos os lados 

envolvidos em qualquer trama exposta dentro do romance epistolar.  Não há 

interesse, neste estudo, em refletir sobre esse papel ao qual se refere Gerald 

MacLean, mas cabe, aqui, atenção redobrada ao fato de o leitor poder ser 

encarado como um terceiro elemento envolvido no desenrolar da interpretação 

epistolar. Tomando-se esse terceiro elemento como constituinte do gênero 

epistolar, reforça-se a aproximação que o gênero tem com o diálogo, justificando-

se a definição “[...] desde os mais remotos tempos, [da] carta [...] como uma 

conversa escrita”. (TIN, 2005, p.8, grifo do autor).  

  Buscando-se referências mais contemporâneas que definem o gênero, 

encontra-se, no argentino Oscar Tacca, uma reflexão interessante: 

 

A possibilidade de uma composição de liberdade praticamente 
ilimitada nasce no mesmo momento em que se pode ver toda a 
matéria narrativa distribuída em peças soltas e unitárias (as 
cartas). A simples supressão de algumas delas permite 
vislumbrar um jogo de silêncios ou mistérios, de furos àquilo que 
tanto tem afetado o romance contemporâneo41. (1985, p.42, grifo 
do autor, tradução nossa).  

 

                                                           
40 because letters are a crucially part of a dialogue, each responding to a missive received and 
directing itself to an absent addressee, a letter is always, in Bakhtin’s terms, “half someone 
else’s.” There are always (at least) two sides to any correspondence, two subjectivities telling and 
reading potentially different in an “event of utterance” through which self and other define and 
redefine each other. Indeed, the situation is even more complicated for, as Gerald MacLean 
argues in this collection, the public nature of epistolary writing should also alert us to traces of the 
third-person reader outside the traditional epistolary dyad. (GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.14-
15). 
41 la posibilidad de una composición de libertad prácticamente ilimitada nace desde el momento 
mismo en que puede verse toda la materia narrativa distribuida en piezas sueltas y unitarias (las 
cartas). La sola supresión de alguna de ellas deja vislumbrar un juego de silencios o misterios, 
de agujeros a los que ha sido tan afecta la novela contemporánea. (TACCA, 1985, p.42, grifo do 
autor).  
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 Talvez seja essa liberdade em manipular aquilo que se releva e aquilo que 

se omite que possibilite uma espécie de renascimento do epistolar (histórico e 

literário) na contemporaneidade, especialmente a partir da década de 80, 

quando  

 
[…] os críticos começaram a refletir sobre a carta como uma 
instituição cultural de múltiplas histórias. Qualquer explicação 
acerca dessas novas histórias necessariamente será parcial (em 
ambos sentidos da palavra), mas é útil para mapear tendências 
significativas e posicionar trabalhos importantes de crítica 
epistolar, sempre tendo em mente que o que pode supostamente 
parecer uma narrativa linear é mais uma correspondência 
contínua com variada sobreposição de vozes críticas42. 
(GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.4, tradução nossa).  

 

 Mais especificamente sobre os romances epistolares da pós-modernidade 

(a considerar-se a segunda metade do século XX), foram publicados poucos 

romances do gênero se comparado com o número de romances não epistolares 

publicados no mesmo período. Logo não causa estranhamento esse número 

reduzido apresentar-se ainda mais reduzido no que se diz respeito à relevância 

literária. Apesar de muitos desses títulos serem reconhecidos graças às suas 

respectivas adaptações cinematográficas – Carrie, a estranha, de Stephen King 

(1974, adaptado em 1976); Memórias de um homem invisível, de H.F. Saint 

(1987, adaptado em 1992); O prestígio, de Christopher Priest (1995, adaptado 

em 2006); O diário de Bridget Jones, de Helen Fielding (1996, adaptado em 

2001); As vantagens de ser invisível, de Stephen Chbosky (1999, adaptado em 

2012) – poucos deles destacam-se por sua qualidade literária. De fato, há três 

grandes representantes epistolares que, literariamente, têm significância 

considerável, a saber: Herzog, de Saul Bellow – publicado em 1964, vencedor 

do National Book Award for Fiction, do Prix International, além de citado, na lista 

da Time Magazine como um dos cem melhores romances escritos em língua 

inglesa – Uma carta tão longa, da senegalesa Mariama Bâ – publicado em 1980, 

vencedor do Noma Prize for Publishing in Africa – e  A Cor Púrpura, de Alice 

Walker – objeto deste estudo, cujos predicados já foram explicitados no capítulo 

                                                           
42 […] critics have started to reflect on the letter as a cultural institution with multiple histories. Any 
account of these new histories must necessarily be partial (in both senses of the word), but it is 
useful to map significant trends and to position important works of epistolary criticism, always 
bearing in mind that what may seem at times like a linear narrative is more like an ongoing 
correspondence with a variety of overlapping critical voices.  (GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.4).  
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1. Pois bem, em se tratando de um gênero tão pouco cultuado, a questão inicial 

de muitos leitores de A Cor Púrpura circunda a seguinte indagação: por que 

apresentar, na década de 80, um romance estruturado de maneira tão diferente 

do usual?    

 Mesmo reduzido em número e relevância histórica, ao atentar-se à “[...] 

descontinuidade narrativa, autorreferencialidade, desconstrução de enredo, 

personagem, história, além do estranhamento em relação à distância entre a 

vida e o texto [...]43” (GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.8, tradução nossa), o 

romance epistolar renasce quase que como uma solução aos dilemas tão 

específicos da contemporaneidade. E é assim, envolta nesse contexto sócio-

histórico-cultural, que Alice Walker apresenta o romance epistolar cujo processo 

adaptativo estudaremos em 3.2 (página 101).   

 

2.3 VOLTANDO À ADAPTAÇÃO 
[...] o cinema é infinitamente diferente da linguagem verbal.   

(METZ, 2012, p.60). 

 

 Definições preliminares estabelecidas, cabe agora discorrer acerca da 

adaptação. Sendo a literatura, segundo Metz (2012, p.97), “[...] uma arte de 

conotação heterogênea (conotação expressiva sobre denotação não-

expressiva), enquanto que o cinema é uma arte de conotação homogênea 

(conotação expressiva sobre denotação expressiva)”, as distinções entre as 

duas formas de apresentar uma mesma fábula tornam-se múltiplas. A 

heterogeneidade da literatura existe uma vez que aquilo que se expressa em 

palavras implica inúmeras versões interpretativas, cada uma embasada no 

conhecimento de mundo do leitor; já a homogeneidade do cinema de fato ocorre 

com mais frequência por sua interpretação se encontrar intimamente ligada às 

opções de quem adapta, o que reduz as opções interpretativas do espectador. 

A objetividade requerida quando de uma adaptação cinematográfica ultrapassa 

os limites da linguagem, uma vez que todo e qualquer elemento transposto ao 

filme – de maneira literal ou subjetiva – envolve inúmeras decisões que acabam 

por restringir a amplitude comumente encontrada na linguagem literária.   

                                                           
43 “[…] discontinuous narrative, self-referentiality, deconstruction of plot, character, and story, and 
defamiliarization of the distance between life and text […]” (GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.8) 
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 Para ilustrar a dada proposição de Christian Metz, tomemos como 

exemplo o trecho final de duas das adaptações que o romance de F. Scott 

Fitzgerald, O Grande Gatsby (1925), suscitou: as versões homônimas de 1974 

(dirigida por Jack Clayton, com roteiro adaptado assinado por Francis Ford 

Coppola) e de 2013 (dirigido por Baz Luhrmann, com roteiro adaptado pelo 

diretor e por Craig Pearce). Ao final do nono e último capítulo do romance, o 

narrador-personagem Nick Carraway anuncia que, em sua derradeira visita à 

mansão de Gatsby, esta já se encontrava vazia:  

A casa de Gatsby ainda estava vazia quando parti. O gramado 
de seu jardim estava tão alto quanto o meu. 
[...]  
Na última noite, com minhas bagagens empilhadas e meu carro 
vendido ao dono do armazém, atravessei o gramado e fui olhar 
pela última vez aquele imenso e incoerente fracasso que 
pretendia ser uma casa. Em um dos degraus brancos, uma 
palavra obscena, rabiscada por algum menino com um pedaço 
de tijolo, destacava-se claramente ao luar, e eu a apaguei com 
cuidado, esfregando a sola de meu sapato na pedra. Então, fui 
até a praia e me deitei de costas na areia44. (FITZGERALD, 
2011, p.131). 
  
 

 Na versão dirigida por Jack Clayton, em que Nick é interpretado por Sam 

Waterston, em 139min58s Nick aparece na sala vazia da mansão de Gatsby, 

que está intacta quanto à organização e limpeza. Ele caminha pela ampla sala, 

sai para o deck (onde a piscina dá indícios de abandono), continua a caminhar 

e o filme se encerra. Já na versão de Baz Luhrmann, em que Nick é interpretado 

por Tobey Maguire, em 127min17s Nick chega à mansão de Gatsby percorrendo 

o caminho desde fora da propriedade, onde já se observam as marcas do tempo 

e do descuido pelo qual a casa passara: há folhas em todos os lugares, que, 

sujos, são trazidos à tela em sua forma original por meio de flashbacks; o grande 

e esplêndido lustre de cristal que adornava o salão principal agora jaz no chão 

destruído, assim como tudo aquilo que habitara a propriedade. Finalmente, ao 

repetir a caminhada de Nick Carraway eternizada na versão de Jack Clayton, 

                                                           
44 Gatsby house was still empty when I left – the grass on his lawn had grown as long as mine.  
[...]  
On the last night, with my trunk packed and my car sold to the grocer, I went over and looked at 
that huge incoherent failure of a house once more.  On the white steps an obscene world, 
scrawled by some boy with a piece of brick, stood out clearly in the moonlight, and I erased it, 
drawing my shoe raspingly along the stone. Then I wandered down the beach and sprawled out 
on the sand. (FITZGERALD, 1994, p.186-7).    
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Tobey Maguire refaz o mesmo percurso de Sam Waterston (observa-se que a 

luz da noite tem um tom quase idêntico) encontrando, no entanto, um abandono 

menos sutil em relação àquele que encerra o longa-metragem de 1974. Em 

ambas as versões, as últimas reflexões de Nick trazem consigo a voz original do 

romance, com mudanças quase imperceptíveis nas palavras propostas por 

Fitzgerald:  

 

Quadro 1 – O Grande Gatsby 

FITZGERALD, 2011, 
p.132.  

O GRANDE…, 1974, 
139min58s 

O GRANDE…, 2013, 
127min17s 

Fiquei sentado na praia, 
meditando sobre o velho 
mundo desconhecido e 
pensando no 
deslumbramento de 
Gatsby quando pela 
primeira vez identificou a 
luz verde que ficava acesa 
na ponta do ancoradouro 
como a luz da casa de 
Daisy. Ele percorrera um 
longo caminho até chegar 
a este gramado que o luar 
tornava azul, e seu sonho 
deve ter parecido tão 
próximo que seria 
praticamente impossível 
deixar de alcançá-lo. Ele 
não sabia, no entanto, que 
o sonho havia ficado para 
trás, perdido em algum 
lugar dentro daquela vasta 
obscuridade que se 
estendia além da cidade, 
em que os campos 
escuros se estendiam para 
muito além da noite.  
Gatsby acreditara na 
luzinha verde, naquele 
futuro orgástico que ano 
após ano se afasta de nós. 
O futuro já nos iludiu tantas 
vezes, mas não importa... 
Amanhã correremos mais 
depressa e esticaremos 

Eu pensei no 
deslumbramento de 
Gatsby quando pela 
primeira vez identificou a 
luz verde que ficava acesa 
na ponta do ancoradouro 
de Daisy. Ele percorrera 
um longo caminho até 
chegar a este gramado 
que o luar tornava azul, e 
seu sonho deve ter 
parecido tão próximo que 
seria praticamente 
impossível deixar de 
alcançá-lo. Ele não sabia, 
no entanto, que o sonho 
havia ficado para trás.46 
(tradução nossa). 
 
 
 

E enquanto eu fiquei ali, 
meditando sobre o velho 
mundo desconhecido, eu 
pensei no  
deslumbramento de 
Gatsby quando pela 
primeira vez identificou a 
luz verde na ponta do 
ancoradouro de Daisy.  
Ele percorrera um caminho 
tão longo, e seu sonho 
deve ter parecido tão 
próximo que ele mal 
poderia deixar de alcançá-
lo... 
Mas ele não sabia que o 
sonho havia ficado para 
trás. Gatsby acreditara na 
luzinha verde, naquele 
futuro orgástico que ano 
após ano se afasta de nós.  
Lá, o futuro nos iludira, 
mas não importa...  
Amanhã correremos mais 
depressa e esticaremos 
nossos braços um pouco 
mais além... 
E em uma bela manhã.  
Assim nós prosseguimos, 
barcos contra a corrente, 
empurrados 
incessantemente de volta 

                                                           
46 I thought of Gatsby’s wonder when he first picked out the green light at the end of Daisy’s dock. 
He had come a long way to this lawn and his dream must have seemed so close that he could 
hardly fail to grasp it. He did not know that it was already behind him. (O GRANDE…, 1974, 
139min58s).  
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nossos braços um pouco 
mais além até que, em 
uma bela manhã... 
E assim nós 
prosseguimos, barcos 
contra a corrente, 
empurrados 
incessantemente de volta 
ao passado.45 

ao passado.47 (tradução 
nossa). 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A melancolia com que Jack Clayton encerra sua versão da derrocada de 

Jay Gatsby é deveras perene uma vez que, além de cessar a reflexão da 

personagem Nick Carraway (140min21s), oficializando o fim do filme (com o 

popular e controverso The End em letras garrafais em 140min26s), o espectador 

é surpreendido por uma cena em que os convidados de Gatsby chegam, de 

barco, a sua propriedade; a dissonância é coroada com o clima festivo e o  

animado jazz que compõem a cena, em que os créditos do filme são 

apresentados.  

                                                           
45 And as I sat there brooding on the old, unknown world, I thought of Gatsby’s wonder when he 
first picked out the green light at the end of Daisy’s dock. He had come a long way to this blue 
lawn and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it. He did not 
know that it was already behind him, somewhere back in that vast obscurity beyond the city, 
where the dark fields of the republic rolled on under the night. 
Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It 
eluded us then, but that’s no matter—tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther… 
And one fine morning –  
So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. (FITZGERALD, 
1994, p.188). 
47 And as I stood there, brooding on an old unknown world, I thought of Gatsby's wonder when 
he first picked up Daisy's green light at the end of Daisy's dock. 
He had come such a long way, and his dream must have seem so close that he could hardly fail 
to grasp it... 
But he did not know thatit was already behind him. Gatsby believed in the green light, the orgastic 
future that year by year recedes before us. 
It eluded us then, but that's no matter.  
Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther...And one fine morning.  
So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. (O GRANDE…, 
2013, 127min17s).  
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Figura 1- Nicky Carraway chega à residência de Jay Gatsby (a partir de 139min58s) 

 

 

Figura 2 - Observando a luz verde, Carraway relembra Gatsby (a partir de 139min58s) 
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Figura 3 - Oficializa-se o fim do filme (a partir de 139min58s) 

 

 

Figura 4 - Rompe-se a melancolia com cena que apresentará os créditos (a partir de 139min58s) 

 A opção de Baz Luhrmann por permitir que o espectador ouça, quase com 

completude, a reflexão de Nick Carraway proposta por Fitzgerald amplia, por si 

só, o tom melancólico da sequência que encerra sua versão. Essa melancolia, 

associada às imagens que compõem as cenas, firmam a derrocada de Gatsby 

com pungente intensidade – em 128min25s, quando Nick observa o deteriorado 

pátio que outrora fora palco das exuberantes festas do protagonista, ouve-se o 

som de chuva; nos segundos que se seguem, esse som se torna a chuva que 
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toma a cena subsequente, em que o protagonista, vestido para uma de suas 

festas, na beira de seu deck privado, observa a luz verde, literalmente 

“estica[ndo] [seus] braços um pouco mais além...48” (FITZGERALD, 2011, 

p.132). Como que para impossibilitar qualquer dúvida em relação ao tom 

melancólico – quase funesto – imposto pela narrativa, Luhrmann recorre à escrita 

de Carraway, cujas palavras da última sentença da narrativa original 

transformam-se nas últimas escritas e ditas pela personagem: Gatsby (título do 

relato de Carraway, que fecha a cena), rapidamente revisitado como O Grande 

Gatsby (última cena do longa).   

 

 

Figura 5 - Nick Carraway chega à residência de Jay Gatsby (a partir de 127min17s) 

 

 

Figura 6 - Carraway vai ao pátio (a partir de 127min17s) 

                                                           
48 “stretch[ing] out [his] arms farther...” (FITZGERALD, 1994, p.188). 
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Figura 7 - Degradação consolidada (a partir de 127min17s)
 

 

Figura 8 - Carraway relembra Gatsby (a partir de 127min17s) 

 

Figura 9 – Carraway retoma o título de sua obra (a partir de 127min17s) 
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 Atenta-se, aqui, à amplitude de possibilidades que o texto traz àqueles 

que escolhem tomá-lo como base para a construção de seu produto. Não é 

função deste estudo julgar esta ou aquela adaptação como a mais ou menos 

adequada; busca-se apresentar como aquilo que Metz intitula denotação não-

expressiva da literatura se revela, de fato, longe de objetividade quando imprime 

interpretações diversas, não necessariamente idênticas a sua significação 

original.  A conotação expressiva do cinema também se comprova uma vez que, 

ainda tomando os exemplos de O Grande Gatsby (1974; 2013), o tanto Jack 

Clayton como Baz Luhrmann imprimiram, em suas leituras de Fitzgerald, 

expressões objetivas de suas respectivas interpretações não apenas em suas 

escolhas textuais, mas também no modo como construíram tais interpretações 

(considerando-se, para tal, todos os elementos que constituem o produto filme: 

cenário, trilha sonora, figurino, caracterização, entre tantos outros).  

 Esclarecida a infinitude de interpretações e soluções a que a adaptação 

tem acesso, entende-se que esta não pode simplesmente ignorar todo e 

qualquer aspecto que a conecte ao texto original; é desnecessário (e bastante 

improvável), entretanto, que o produto cinematográfico seja sua cópia fiel. Não 

se intenta excluir a importância ímpar do texto original, que deve sempre ser o 

ponto de partida para se analisar qualquer adaptação; ora, se ausente, não 

haveria adaptação e sim um roteiro original. Por isso, ao se ampliar a definição 

de adaptação a “[...] um tipo de palimpsesto estendido e, ao mesmo tempo, uma 

frequente transcodificação em um diferente conjunto de convenções49” 

(HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.33, tradução nossa), ao leitor-espectador seria 

desejado um posicionamento menos rigoroso em relação àquilo que assiste na 

tela.  

 Gérard Genette, por sua vez, explica o palimpsesto como “uma primeira 

inscrição [que] foi raspada para se traçar outra, que não a esconde de fato, de 

modo que se pode ler por transparência, o antigo sob o novo” (GENETTE, 2005, 

p. 5). Assim considerado, ao se sobrescrever um texto original, seus dilatados 

ou contraídos resquícios permanecem. Dilatação e contração se tornam 

inversamente proporcionais à medida que o film adapter busca aproximação ou 

distanciamento do original. Ao espectador aquele produto sempre será original, 

                                                           
49 “[...] a kind of extended palimpsest and, at the same time, often a transcoding into different set 
of conventions” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.33) 
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pois a ele não estão claras as camadas sobrescritas; ao leitor-espectador, por 

sua vez, as sobrescrições costumam ser percebidas. Quanto mais experiente o 

leitor-espectador, mais resquícios de sobrescrições microscópicos serão 

notados.  

No capítulo introdutório de Novels into Films (2003, p.5), George 

Bluestone esclarece que “[...] mudanças são inevitáveis no momento em que se 

abandona o meio linguístico em detrimento do meio visual50” (grifo do autor, 

tradução nossa), denotando a necessidade indiscutível de transformação em 

visual de parte daquilo que é, por definição, exclusivamente linguístico. Ao autor 

não são apresentadas possibilidades de se expressar que extrapolem o uso das 

palavras; ao contrário do film maker, que se utiliza de imagens para registrar 

suas impressões da fábula a ser tramada. Randal Johnson, em seu ensaio 

“Literatura e cinema, diálogos e recriação: o caso de Vidas Secas” (2003, p.42) 

chama os “visual medium” de Bluestone   de “materiais de expressão diferentes”, 

elencando-os como: imagens visuais, linguagem verbal oral, sons não verbais, 

música e linguagem escrita. Imagens e sons acabam por reduzir longos trechos 

descritivos conduzindo o filme a se tornar um produto (completamente) distinto 

daquele que originalmente o inspirou sem onerar, a relação de dependência que 

a adaptação mantém com o original.  

Johnson (2003, p.42) ainda propõe que o produto a ser criado se encontra 

fortemente tomado não apenas pela criatividade do cineasta51, mas por sua 

interpretação (ou interpretações interpoladas) daquela linguagem verbal rica em 

metáforas, tão característica do romance. Talvez este seja um dos motivos pelos 

quais uma adaptação é sempre distinta da outra, uma vez que sua construção 

encontra-se intimamente ligada à interpretação e ao objetivo de quem a realiza.  

Outro deles seria o fato de o film adapter, quando conhecedor de outras 

adaptações, influenciar-se também por estas (positiva ou negativamente) ao 

conduzir a elaboração de seu produto inédito.  

 O objetivo de cada produto (literário ou cinematográfico), por sua vez, 

conecta-se ao público ao qual aquele se destina. Jean Paul Sartre, em O que é 

                                                           
50 “[...] changes are inevitable the moment one abandons the linguistic for the visual medium" 
(BLUESTONE, 2003, p.5, grifo do autor) 
51  Por se tratar de uma retomada da reflexão proposta por Randal Johnson, reproduz-se, aqui, 
o termo cineasta. Acredita-se, entretanto, que o termo film adapter caberia, com mais adequação, 
nessa reflexão.  
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literatura? (2004), esclarece que “não se pode escrever sem público e sem mito 

– sem um determinado público criado, pelas circunstâncias históricas, sem um 

determinado, mito do que seja a literatura, que depende, em larga medida, das 

exigências desse público” (p.113, grifos do autor). Logo, não é possível, quando 

da análise de uma adaptação literária (mesmo esta não sendo a literatura à qual 

Sartre se refere), desconsiderar-se o público espectador do produto. 

Primeiramente não se sabe se o dado público é composto por espectadores ou 

leitores-espectadores (no geral, o público é composto por membros das duas 

vertentes); além disso, o público sempre “[...] reage de maneiras diferentes a 

diferentes mídias52”. (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.114, tradução nossa).  

 De fato, não se trata apenas de ser ou não conhecedor do texto original 

ou ainda de esboçar diferentes reações frente a diferentes mídias: momento 

histórico, localização geográfica, faixa-etária são apenas alguns dos elementos 

que acabam por modificar as reações do público que assiste a determinada 

película.  

 Em sua demanda pela fidelidade absoluta, o leitor-espectador assiste à 

adaptação preenchendo as lacunas que assume existirem naquele novo 

produto. Linda Hutcheon e Siobhan O’Flynn (2013, p.45, tradução nossa) 

explicam que “a mudança do dizer [tell] para o mostrar [show] pode também 

implicar, além da mudança do meio, em uma mudança no gênero, e com isso, 

também surgirem mudanças nas expectativas do público53”– de fato, quando se 

trata de um público leitor-espectador (e sua insistência na fidelidade) suas 

expectativas normalmente se encontram intimamente ligadas à trama, não à 

fábula original.   

 Para que se esclareça, havendo uma ampla dilatação do romance, a 

sobreposição entre original e adaptação (ou adaptações) gera uma espécie de 

espelho em que o leitor-espectador enxerga aquilo que acredita ser a própria 

obra, como se esta se materializasse e se tornasse palpável (e é esta a 

expectativa que normalmente tal público traz). Não é o oposto que acontece 

quando há uma contração exacerbada do original; neste caso, o leitor-

                                                           
52 “[...] react in different ways to different media”. (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.114). 
53  “the move from a telling to a showing mode may also mean a change in genre as well as 
medium, and with that too comes a shift in the expectations of the audience” (HUTCHEON; 
O’FLYNN, 2013, p.45) 
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espectador vê materializada uma história que julga incompleta, e/ou desconexa, 

e/ou inconsequente, e/ou ainda discrepante da original, ignorando o fato de a 

adaptação não ser uma representação teatral da obra literária, mas sim “[...] 

apesar de algumas semelhanças, [o filme] inevitavelmente se tornará uma 

entidade artística diferente do romance no qual se baseia54”. (BLUESTONE, 

2003, p.64, tradução nossa).  

Reitera-se que não se propõe, neste estudo, focalizar a adaptação como 

um produto inédito, desconexo de seu original; objetiva-se, sim, compreender a 

existência de várias nuances (todas validadas) na arte de adaptar. Para isso, 

alguns exemplos servirão como base para estudar aquilo que, grosso modo, se 

denomina adaptação preliminarmente à análise de nosso objeto de estudo: o 

romance epistolar A Cor Púrpura e sua adaptação.   

O fato de cinema e romance se identificarem por contar histórias não é o 

único ponto de convergência existente entre eles; sabe-se, por exemplo, que “os 

primeiros personagens escritos55 sobre o cinema foram em grande parte 

produzidos por personagens do mundo literário” (STAM, 2011, p.39) – ou seja, 

considerável fração daquelas personagens que têm habitado o imaginário do 

leitor por séculos ganharam rosto, voz e caráter nas telas de cinema. A 

proliferação da quantidade de adaptações de obras literárias ao cinema denota 

que muitas dessas personagens são hoje multifacetadas, falantes de idiomas 

muito distintos do seu original e detentoras de múltiplas características – estes 

exclusivamente relacionados às escolhas dos film adapters em relação à 

personagem. Tais escolhas encontram-se associadas ao tipo de adaptação que 

se propõe realizar e não advêm apenas do desejo de quem a realiza; há de que 

considerar, quando dessas, que “apenas a um passo atrás do artista e, algumas 

vezes, o ultrapassando, há os poderes modeladores do censor e do público56” 

(BLUESTONE, 2003, p.35, tradução nossa). Também por isso tempo, espaço, 

personagem, linguagem, foco narrativo acabam (pouco ou muito) transformados 

nas adaptações.  

                                                           
54 “[...] in spite of certain resemblances, [the film] will inevitably become a different artistic entity 
from the novel on which it is based”. (BLUESTONE, 2003, p.64). 
55 Ressalta-se, aqui, que no trecho citado de Robert Stam o autor se refere às personagens no 
masculino; no entanto, neste estudo a personagem será sempre tratada no feminino.  
56 “just a step behind the artist, and sometimes overtaking him, has been the shaping power of 
censor and audience” (BLUESTONE, 2003, p.35). 
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 Tome-se como exemplo inicial a personagem que respectivamente 

antagoniza e protagoniza a animação e o longa-metragem A Bela Adormecida 

(1959) e Malévola (2014), cujos roteiros foram criados com base nas versões de 

Charles Perrault (La Belle au bois dormant, 1696) e dos irmãos Grimm 

(Dornröschen, 1812). No conto do francês, a personagem é apresentada como 

uma velha fada:  

 
Mas quando todos estavam sentados à mesa, viram aproximar-
se pelo corredor uma Fada muito velha, que não havia sido 
convidada, pois há mais de cinquenta anos ela vivia em uma 
certa torre, e acreditava-se que estava morta ou encantada. O 
Rei ordenou que a acomodassem à mesa mas ela não pôde ser 
servida com o mesmo jogo de ouro das demais, já que apenas 
sete foram feitos para as sete fadas. A velha Fada imaginou ter 
sido desprezada e murmurou uma ameaça entre os dentes57. 
(PERRAULT, 2009, p.50-51, tradução nossa). 

 

Já no conto dos irmãos alemães, a personagem é uma sábia:  

Não apenas convidou sua família, amigos e conhecidos, mas 
também as mulheres sábias, que seriam gentis e benignas com 
a criança. Havia treze delas no reino, mas como apenas se 
providenciaram doze pratos de ouro para sua refeição, uma 
delas foi deixada de lado. [...] E quando a décima-primeira delas 
pronunciou seu desejo, entrou a décima-terceira, não-
convidada, ardendo em vingança e, sem cumprimentos ou 
respeito, proferiu em alto tom [...]58. (GRIMM, 2009, p.229, 
tradução nossa). 

 

Quando das adaptações, as personagens criadas pelo mesmo estúdio 

(Walt Disney Pictures) diferem consideravelmente das propostas pelos autores. 

É de suma importância salientar que nem a Bruxa de Perrault, tampouco a Sábia 

dos irmãos Grimm são nomeadas nas narrativas originais; divergindo neste 

aspecto, nas adaptações a personagem é batizada Maleficent (traduzida como 

                                                           
57 But as they were all sitting down at table, they saw come into the hall a very old Fairy whom 
they had not invited, because it was above fifty years since she had been out of a certain tower, 
and she was believed to be either dead or enchanted. The King ordered her a cover, but could 
not furnish her with a case of gold as the others, because they had seven only made for the seven 
Fairies. The old Fairy fancied she was slighted, and muttered some threat between her teeth. 
(PERRAULT, 2009, p.50-51).  
58 Not only did he bid to it his relations, friends, and acquaintances, but also the wise women, that 
they might be kind and favourable to the child. There were thirteen of them in his kingdom, but as 
he had only provided twelve golden plates for them to eat from, one of them had to be left out. 
[…]  And when eleven of them had said their say, in came the uninvited thirteenth, burning to 
revenge herself, and without greeting or respect, she cried with a loud voice […]. (GRIMM, 2009, 
p.229).  
 



53 
 

Malévola), o que já conota seu caráter duvidoso. A bruxa má – assim é 

classificada pelas personagens fadas em ambas adaptações – age de maneira 

semelhante quando amaldiçoa o futuro da princesa-infante. Na animação, o fio 

condutor da vingança de Malévola se encontra muito próximo às versões dos 

contos de fada: ela não fora convidada à cerimônia de apresentação da menina 

ao reino, por isso lança a esta uma maldição. No longa de 2014, entretanto, 

Malévola vinga-se do rei (pai da princesa) por este a ter traído quando cortara 

suas asas, privando-a, assim, de sua condição de fada.  

Essa nova perspectiva em relação à história da Bruxa/Fada/Sábia 

modifica por completo o desfecho da narrativa que, ao contrário das versões 

impressas e da animação, retrata uma Malévola inicialmente feliz que confia, 

ama, é traída, sofre, vinga-se, arrepende-se – registre-se que as demais 

personagens buscam a vingança, observam esta concretizada e, com exceção 

da representada na animação, não sofrem punição. Mesmo pertencendo ao 

universo infantil (este trabalho não objetiva detalhar questões pertinentes a tal 

universo) torna-se claro que as adaptações diferem muito quanto à perspectiva 

da história contada.  

Atendendo ao fato de que “na literatura, os estímulos emotivos vêm após 

os leitores atravessarem [...] operações semânticas e sintáticas guiadas por 

signos [...], [ao passo que] no cinema, a presença da imagem visual desperta 

reações imediatas [...]” (AGUIAR, 2003, p.120), a amplitude de possibilidades 

em relação à materialização dos signos quando se adapta é quase infinita, logo 

a multiplicidade de representações de uma mesma personagem literária – como 

acontece com a Bruxa/Fada/Sábia –  se explica. 

Um outro exemplo que ilustra essa multiplicidade da personagem é o 

Monstro do romance Frankenstein, de Mary Shelley, datado de 1818. Na obra 

original não há de fato uma definição clara sobre a heroicidade ou a vilania da 

personagem que, mesmo cometendo violência que leva à morte de outras 

personagens, a comete embebido na vingança oriunda do abandono por parte 

de seu pai Victor Frankenstein, o cientista que o criou. Pois bem, a saga desse 

Monstro tem sido adaptada há quase um século, destacando-se, para este 

estudo: Frankenstein (1931); Frankenstein, de Mary Shelley (1994); 

Frankenstein: entre anjos e demônios (2014).  
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O Monstro de 1931 é apresentado como os típicos monstros da década 

de 30, aqueles que, além de aparência abominável, cometiam atos violentos por 

razões inexplicáveis. Não demonstrando qualquer tipo de sentimento (de fato, 

as personagens de terror da época eram concebidas com poucos elementos de 

humanização), a personagem interpretada por Boris Karloff deixa um rastro de 

mortes por onde passa; ao final, encurralado, ele acaba assassinado pela 

população sedenta de vingança. O Monstro de 1994, também de aparência 

horrenda, se aproxima da humanidade ao revelar sentimentos que não são 

correspondidos: procura acolhimento em uma família que o repudia, busca seu 

criador que o despreza, só então assume a vingança como guia de sua 

existência, buscando atingir seu criador, Victor Frankenstein. O arrependimento 

do Monstro vivido por Robert De Niro eclode ao final da adaptação, quando 

Frankenstein morre. À medida em que a trajetória do Monstro é desenrolada, 

sua humanidade se desvenda sendo até possível esquecer sua origem. Já o 

Monstro de 2014 não foi inspirado apenas no romance, mas também no graphic 

novel de Kevin Grevioux (este sim inspirado em Mary Shelley). Este Monstro (de 

aparência muito menos repulsiva), batizado, durante a narrativa, de Adam 

(versão, em inglês, do nome bíblico Adão), é retratado como um solitário anti-

herói futurista que, mesmo detentor de convicções pouco ortodoxas, salva o 

mundo de um mal iminente e destruidor. Envolvido em cenas de ação bastante 

aceleradas (que são muito comuns em filmes desse gênero), é possível, ao longo 

dos noventa e dois minutos do longa, desconectar-se do fato de aquela 

personagem ser um monstro. Em suma, há a mesma personagem Monstro 

multifacetada representada de três maneiras distintas: como uma criatura 

irracional (1931); como uma criatura humanizada que age por vingança mas se 

arrepende (1994); como uma criatura solitária que escolhe o bem coletivo (2014).  

Antes que se questione qual Monstro é o mais fiel ao apresentado por 

Mary Shelley, vale lembrar que a adaptação será sempre um produto que, 

citando Randal Johnson (1982, p.23), não necessariamente se estrutura de 

maneira idêntica ao romance adaptado, isto é, à obra cinematográfica não 

compete apresentar uma versão que exclusivamente releia, ipsis litteris, a obra 

inspiradora, mas sim uma espécie de paráfrase pessoal daquilo que se leu. 

Havendo infinitos leitores, haverá infinitas paráfrases (atente-se às distintas 

classificações das três versões analisadas: 1931, terror/ficção-científica; 1994, 
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drama/terror/romance; 2014, ação/fantasia/ficção-científica), portanto não se 

pode considerar uma obra original como esgotada de possibilidades adaptativas; 

tampouco desconsiderar uma adaptação, independentemente de seu grau 

fidelidade.  

Foca-se agora em um dos autores mais adaptados (se não o mais) de toda a 

história: William Shakespeare. Suas peças teatrais têm sido encenadas há 

quase cinco séculos e trazidas ao cinema desde que este se apresentou como 

arte. Quando, em 1996, o australiano Baz Luhrmann optou por adaptar uma das 

obras mais cultuadas do mundo ocidental, romperam-se muitas expectativas de 

público e crítica. O texto dramático Romeu e Julieta (1595) foi amplamente 

adaptado ao teatro, às artes plásticas, à literatura infanto-juvenil, aos quadrinhos, 

à televisão, ao cinema tantas vezes que ao cineasta australiano seria impossível 

rever todas elas. A adaptação mais cultuada do cinema era (e ainda é) a de 

1968, do diretor italiano Franco Zeffirelli, em que não apenas o texto, mas a 

ambientação cênica encontram-se fortemente arraigados ao original do 

dramaturgo inglês. Luhrmann, que mantém muito do texto original 

(especialmente a linguagem), opta por atualizar tempo e espaço, transformando 

a cidade dos amantes na fictícia Verona Beach (nome que faz alusão à cidade 

italiana onde a peça de Shakespeare é ambientada), repleta de artefatos da 

modernidade, cores fortes e personagens supostamente distintos do original. Um 

espectador conservador, por exemplo, possivelmente se choca com a 

representação do Padre Lawrence (traduzido originalmente como Frei 

Lawrence) por este ter uma enorme cruz tatuada em suas costas e ser 

responsável por uma paróquia adornada de muitas cruzes envoltas com luz 

néon.  
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Figura 10 – Revela-se a tatuagem do Padre Lawrence (a partir de 46min) 

 

 

Figura 11 - A igreja onde Romeu e Julieta se casam é a mesma onde ocorre seu funeral (a partir de 102min) 

Mesmo não onerando a fábula original, a adaptação de Baz Luhrmann não 

alcança os mesmos patamares de crítica que Zeffirelli alcançara, vinte e oito 

anos antes. Ambas as versões foram retratadas na seção “Movie Review” 

(livremente traduzido como Crítica de Cinema) do The New York Times à época 

de seu lançamento. Janet Maslin escreveu em 01 de novembro de 1996: “a maior 

inconsistência da versão do Sr. Luhrmann envolve a linguagem da peça, que é 

tratada como sacrossanta mesmo quando todo o resto do filme reflete um 

revisionismo radical59” (tradução nossa); Renata Adler, que assina a crítica de 

1968, apresenta um tom muito mais afetivo à versão do italiano: “Romeu e 

                                                           
59 “the biggest inconsistency to Mr. Luhrmann's approach involves the language of the play, which 
is treated as sacrosanct when everything else about the film reflects radical revisionismo” 
(MASLIN, 1996)  
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Julieta, de Franco Zeffirelli, é uma popularização adorável, sensível e amigável 

da peça60”. (tradução nossa). 

O fato é que ao se afastar completamente da estética pré-estabelecida como 

ideal (aquela apresentada no texto do dramaturgo e reiterada pelo diretor 

italiano), mesmo alicerçada no texto original, a versão do australiano é 

coletivamente encarada como infiel, o que denota diversas possibilidades de 

discussão acerca da fidelidade adaptativa. Por ser reduzida à amplitude 

interpretativa do modo como se concebe a trama da fábula original de 

Shakespeare, o leitor-espectador acaba atendo-se às supostas incoerências 

adaptativas relacionadas às escolhas estéticas, temporais e espaciais que 

compuseram a adaptação de Luhrmann.  Assim sendo, uma vez que a paráfrase 

proposta por Luhrmann não é, de fato, vislumbrada pelo grande público como 

adequada (sendo inclusive censurada por parte dele), sua função como film 

adapter acaba parcialmente imobilizada.  

 É sabido que, assim como na versão de Baz Luhrmann, o desprezo pelas 

paráfrases múltiplas onera grande parte das críticas sobre adaptações. Como, 

em geral, a expectativa do público converge com a fidelidade quase absoluta 

àquilo que originalmente foi lido, aqueles que optam por adaptar a literatura ao 

cinema recorrentemente acabam mal interpretados. Quando de uma adaptação, 

o leitor-espectador por vezes discorda com a trama do film adapter, que pode 

ser uma releitura consistente da obra original ou apenas fonte de inspiração para 

aquilo que se busca criar. Aqui cabe salientar que apesar da importância do film 

adapter na elaboração do produto filme, “é preciso [...] insistir na parte 

inconsciente do processo de criação artística, já que o diretor de cinema61 

trabalha no interior de um meio com muitas imposições e normas” (AUMONT; 

MARIE, 2013, p.27, grifo nosso). No entanto, comumente ignoradas tais 

imposições, qualquer versão que fira, mesmo que delicadamente, a trama da 

fábula de personagens cuja história se conhece com profundidade será mal 

avaliada tanto pelo espectador, como pela crítica. 

O problema – o estabelecimento de uma hierarquia normativa 
entre a literatura e o cinema, entre a autenticidade e o simulacro 
e, por extensão, entre a cultura de elite e a cultura de massa – 
baseia-se numa concepção derivada da estética kantiana, da 

                                                           
60 “Franco Zeffirelli's Romeo and Juliet is a lovely, sensitive, friendly popularization of the play”.  
(ADLER, 1968). 
61 Aqui o termo é mantido por ser uma retomada das considerações dos estudiosos.  
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inviolabilidade da obra literária e da especificidade estética. Daí 
uma insistência na fidelidade da adaptação cinematográfica à 
obra literária originária. (JOHNSON, 2003, p.40, grifo do autor).  

  

Ao problematizar a questão da fidelidade Randal Johnson aponta que, aos 

ortodoxos, o autêntico não se aplicaria ao cinema por ferir aquilo que 

originalmente se propõe na literatura. Dentro da mesma perspectiva, o cinema, 

simulacro da literatura, funcionaria como uma facilitação do autêntico cujo 

entendimento apenas caberia ao público elitizado. Assim, à cultura de elite 

caberia o papel de julgadora daquilo que foi apresentado como cultura de massa, 

considerando quase que exclusivamente estética e conteúdo literário. 

Entretanto, sabe-se que tal proposição é inviabilizada nas condições vigentes de 

produção cinematográfica, quando praticamente todo o material literário que 

repercute no mercado tem, seu conteúdo adaptado, atingindo, assim (e 

principalmente), o público menos elitizado.  

Retomando-se como exemplo o romance de Mary Shelley, o protagonista 

romântico Victor Frankenstein é o cientista criador do Monstro que protagoniza 

a história. Ao deixar sua família e partir para completar seus estudos em 

medicina, apresenta-se como o primogênito amado em quem se depositam 

todas as esperanças de sucesso futuro. Esse protagonista rompe as 

expectativas do leitor romântico quando, seduzido pela possibilidade de poder 

oriundo da ciência, age como Deus e dá vida a uma criatura que cunhou com 

partes de cadáveres furtados. Tal criatura monstruosa – que não chega a ser 

batizada pelo criador, sendo chamada de Monstro – por ser abandonada, 

persegue Victor e a todos os seus espalhando pânico por onde passa; ao final, 

o criador acaba tragicamente destruído pela criatura.  

Pois bem, no filme de 1931 o protagonista foge do Monstro, que, violento, o 

persegue; no de 1994, Victor não apenas cria o Monstro e o abandona, mas cria 

também, usando o cadáver de sua esposa recém assassinada pelo mesmo 

Monstro, a companheira que este tanto almejava; finalmente no de 2014, Victor 

cria o Monstro, o rejeita e é morto e enterrado por ele nos primeiros cinco minutos 

de filme. Nesta última versão é o diário do criador que se torna crucial no 

desenrolar da narrativa e não a personagem Victor Frankenstein. Assim, o 

protagonista romântico é adaptado como herói (1931), como herói com caráter 

falho (1994), e como uma personagem secundária (2014).  
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Faz-se desnecessário dizer que as críticas às versões aqui citadas foram várias 

e, por vezes, desmoralizantes. A saber, os três filmes receberam, em momentos 

distintos, críticas no jornal The New York Times e na revista Rolling Stone. 

Publicada no jornal em uma espécie de crítica coletiva, que trazia vários títulos 

avaliados, em 05 de dezembro de 1931, Mordaunt Hall escreveu que “é 

naturalmente uma questão mórbida, macabra, mas é algo que deixa o 

espectador acordado, requerendo atenção extrema durante seus momentos 

mais arrepiantes62” (tradução nossa). Sem qualquer palavra que desqualificasse 

a obra de James Whale, mesmo esta representando um novo estilo 

cinematográfico naquela época, o crítico acrescenta que “não importa o que se 

diga aqui sobre suas ideias melodramáticas, não há como negar que se trata, de 

longe, do mais efetivo exemplo da categoria que representa63” (tradução nossa) 

e encerra seu texto elogiando a atuação do elenco. A crítica que recebeu na 

revista não data a estreia do filme (a Rolling Stone foi fundada em 1967), mas 

sim de 15 de julho de 2013, trazendo como título “ Melhores Filmes de Monstro 

de Todos os Tempos64” (tradução nossa), além de citarem a mesma crítica aqui 

mencionada do The New York Times, os autores Alex Murphy e Julian Ring 

ranqueiam o que chamam de “obra-de-arte monstruosa65” (tradução nossa) em 

terceiro lugar na lista proposta.  

 Já a versão de 1994 recebeu, em 04 de novembro daquele ano, uma 

crítica bastante distinta no mesmo jornal: o título, por si só, já valida o tom 

sarcástico sob o qual Janet Maslin escreveu: “Um Cérebro no Gelo, um Sapo 

Morto e Voilá!66” (tradução nossa). Claramente descontente com as escolhas do 

diretor e protagonista Kenneth Branagh, termos como “fábula romântica 

exagerada67” (tradução nossa), “expansão pródiga e caótica68” (tradução nossa), 

“superexposição caricatural e assustadora69” (tradução nossa), dentre outros 

tantos conjuntos de adjetivos que emprega ao se referir ao filme. O 

                                                           
62 “it is naturally a morbid, gruesome affair, but it is something to keep the spectator awake, for 
during its most spine-chilling periods it exacts attention” (HALL, 1931) 
63 “no matter what one may say about the melodramatic ideas here, there is no denying that it is 
far and away the most effective thing of its kind” (HALL, 1931)  
64 “Best Monster Movies of All Time” (MURPHY; RING, 2013) 
65 “monster masterpiece” (MURPHY; RING, 2013) 
66“A Brain on Ice, a Dead Toad and Voila!” (MASLIN, 1994)  
67  “overheated romantic fable” (MASLIN, 1994) 
68  “lavishness and chaotic sprawl” (MASLIN, 1994) 
69 “caricatured and dauntingly overexposed” (MASLIN, 1994) 
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descredenciamento do filme engloba todas as escolhas possíveis do diretor que 

“[…] não apresenta nem a sutileza técnica para lidar com a grande e visual 

ambição do filme, tampouco a peripécia para desenvolver uma nova versão 

interessante desta história70” (tradução nossa), de cenografia a maquiagem, 

incluindo até mesmo a atuação de Robet De Niro, que interpreta o Monstro. 

Rude, a crítica certamente causou desconforto em leitores que acreditavam na 

história de Mary Shelley e/ou na direção de Kenneth Branagh e/ou na atuação 

do premiado Robert De Niro; àqueles que apenas buscavam o entretenimento 

puro (desconhecedores da importância da obra literária ou do diretor ou do 

elenco), é possível que esta crítica tenha inviabilizado a credibilidade do filme. 

Na revista Rolling Stone, Peter Travers tampouco elogia o longa-metragem, “o 

filme, lamento dizer, é uma bagunça71” (tradução nossa). Nenhum aspecto do 

filme é poupado nesta crítica datada de 04/11/94, que se encerra, quase num 

tom profético: “ao final, Shelley e o público são, de fato, traídos por uma fábula 

contada adequadamente72”. (tradução nossa).  

 Pouco impacto positivo também recebeu a versão de 2014. Tendendo à 

ironia, Nicolas Rapoldjan, em 24 de janeiro de 2014 escreveu sobre o filme no 

The New York Times, sob o título de “Todos Querem um Pedaço Deste Monstro 

Errante: ‘Frankenstein: Entre Anjos e Demônios’ Aaron Eckhart Estrela como o 

Espírito Solitário73” (tradução nossa). Tratando-se de uma versão pouco atrelada 

à fidelidade com o original, o jornalista explica que “o famoso filho-sem-mãe de 

Mary Shelley aparentemente aposta no mundo do franchising [...]74” (tradução 

nossa). Mostrando-se pouco simpatizante com o longa, Rapoldjan cita 

brevemente a relação do filme ao Graphic Novel: “‘Frankenstein: Entre Anjos e 

Demônios’ é a idealização de Kevin Grevioux75” (tradução nossa). A 

especificidade do comentário atrairia apenas aqueles que cultivam o interesse 

por Graphic Novels e reconhecem Grevioux como autor do gênero. Em uma 

pesquisa da Rolling Stone que buscava os dez piores filmes de 2014 até então 

                                                           
70 “[…] displays neither the technical finesse to handle a big, visually ambitious film nor the insight 
to develop a stirring new version of this story” (MASLIN, 1994)  
71 “the movie, sad to say, is a mess” (TRAVERS, 194).  
72 “in the end, Shelley and the audience are cheated of a tale truly told.” (TRAVERS, 1994).  
73  “Everyone Wants a Piece of This Wandering Monster: ‘I, Frankenstein’ Stars Aaron Eckhart 
as the Lonely Ghoul” (RAPOLDJAN, 2014). 
74 “Mary Shelley’s famous motherless child enters the angels-and-demons world of an apparent 
franchise bid […]” (RAPOLDJAN, 2014). 
75 “‘I, Frankenstein’ is the brainchild of Kevin Grevioux” (RAPOLDJAN, 2014). 
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(a pesquisa foi publicada em 25 de julho daquele ano), o mesmo filme ocupa a 

quinta posição, em que se explica sua condição: “praticamente todos os críticos 

o desprezaram por completo, embora tenha conseguido alcançar um pequeno 

lucro76”. (tradução nossa).  

 Coincidência ou não, o filme de 1931 tem nota 8,0 no site IMDB e 87% de 

aprovação do público,100% da crítica no site Rotten Tomatoes; o de 1994, 

respectivamente 6,4 e 50% de público, 39% de crítica; já o de 2014, 5,2 e 39% 

de público, 3% de crítica.  Tomando como base as críticas supracitadas, se faz 

impossível afirmar se os textos dos jornalistas dos dois renomados veículos de 

comunicação imprimem uma opinião verdadeiramente isenta sobre as 

adaptações do romance de Mary Shelley ou se simplesmente trazem consigo 

repercussões fidedignas dos produtos propostos. O fato é que as críticas são 

costumeiramente tecidas com maior ênfase quando as escolhas do film adapter 

exprimem uma análise pessoal muito específica acerca de elementos que, ao 

espectador, são inquestionáveis.  

 Ora, mas se a arte de adaptar consiste em “[...] recontar – mostrar 

novamente e interagir mais uma vez com – histórias repetidamente; no processo, 

elas mudam com cada repetição, mas ainda assim são reconhecidamente as 

mesmas77” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.177, tradução nossa); as 

mudanças são, de fato, frutos da arte e não equívocos propostos pelo film 

adapter. A este cabe escolher, junto a sua equipe, o tom que imprimirá o foco de 

sua narrativa (que não costuma, nem precisa, ser o mesmo foco proposto pelo 

escritor) e não simplesmente repetir aquilo que foi lido ou aquilo que o público 

deseja até porque “obviamente os leitores têm expectativas diferentes das dos 

espectadores [...]78”. (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.124, tradução nossa).  

 E não são apenas diferentes expectativas que distinguem o leitor do 

espectador: tratam-se de públicos que se encontram disponíveis a diferentes 

meios de interação e por isso não podem reagir da mesma maneira quando 

assistem a uma adaptação. O público exclusivamente espectador “[...] não sabe 

                                                           
76  “nearly every critic absolutely despised it, though it managed to eke out a tiny profit” 
(READERS’, 2014). 
77 “[...] retell[ing] – and show[ing] again and interact[ing] anew with – stories over and over; in the 
process, they change with each repetition, and yet they are recognizably the same” (HUTCHEON; 
O’FLYNN, 2013, p.177) 

78 readers obviously have different expectations than spectators [...]”. (HUTCHEON; O’FLYNN, 
2013, p.124).  
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ao certo que o que estão experimentando é uma adaptação ou não estão 

familiarizados com a obra adaptada, simplesmente experimentam a adaptação 

como qualquer outro trabalho79” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.120, grifo das 

autoras, tradução nossa).  O público leitor-espectador, por sua vez, considera-

se não apenas conhecedor da obra original, mas detentor da fidedignidade em 

relação à trama; é aquele que espera ver no cinema o filme mental que criou 

durante sua leitura. No geral é este leitor que ignora o lema proposto por Ismail 

Xavier:  

ao cineasta o que é do cinema, ao escritor o que é do escritor, 
valendo as comparações entre livro e filme mais como um 
esforço para tornar mais claras as escolhas de quem leu o texto 
e o assume como ponto de partida, não de chegada. (2003, p.62, 
grifo do autor).  
  

 A ligação desse público com o ponto de partida é tão intensa que qualquer 

desvio deste será classificado como erro adaptativo, como se o cineasta não 

conhecesse, de fato, a obra original. Para o leitor-espectador, o ponto de 

chegada deveria ser idêntico ao ponto de partida, mantendo-se idênticos tempo, 

espaço, personagens, falas. Sob essa ótica os filmes acabam “[...] julgados 

criticamente porque não fazem o que os romances fazem, porque, de um modo 

ou de outro, não são fiéis à obra modelo” (JOHNSON, 2003, p.41, grifo do autor).  

Quando Walter Salles traz às telas Abril Despedaçado (2001), o leitor- 

espectador do romance homônimo de Ismail Kadaré (1978) pode 

equivocadamente acreditar que a contração proposta pelo film adapter foi 

tamanha que nada restou do original. Isso porque enquanto Gjorg Berisha 

protagoniza no romance o chamado Kanun – código moral que, durante séculos, 

legislava sobre as montanhas albanesas – no filme, é Tonho quem vive no 

interior nordestino, em 1910, onde a lei que perdurava era a da vingança. Haja 

vista que são as tradições culturais seculares das montanhas albanesas que 

tecem o destino do jovem protagonista do romance, a exclusão desse espaço 

dominante e daquilo que o envolve poderia, de fato, romper qualquer ligação 

entre original e adaptação. No entanto, mesmo sobrescrita sem as referências 

ao Kanun e as tantas outras tradições albanesas, a obra adaptada mantém viva 

                                                           
79 [...] do not know what [they] are experiencing actually is an adaptation or [they] are not familiar 
with the particular work that it adapts, [they] simply experience the adaptation as [they] would any 
other work” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.120, grifo das autoras).   
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a fábula contada por Kadaré, sendo possível que o espectador perceba que o 

passado de Tonho é o detentor de seu destino, assim como é, ao leitor, notar a 

influência do passado de Gjorg em seu futuro não muito promissor. A 

substituição do espaço original (montanhas albanesas) pelo espaço da 

adaptação (o sertão nordestino) apenas reforça o isolamento e a secura 

(inclusive de sentimentos) em que vivem aquelas personagens, intensificando a 

fábula original. Vale lembrar Walter Salles realiza aquilo a que Linda Seger 

(1992, p.14, tradução nossa) chama atenção: “[...] em um filme, o tema serve à 

história80”.  

Sempre que há, assim como nesse caso, a sobreposição entre uma obra 

literária e sua adaptação, são permitidas infinitas adaptações que, “apesar de 

serem temporariamente segundas, são tanto ato interpretativo quanto criativo; 

são a contação da história tanto como releitura quanto como (re)relação81” 

(HUCTHEON; O’FLYNN, 2013, p.111, tradução nossa). Ao film adapter cabe 

optar pela técnica de sobreposição (ou sobreposições) que pretende aplicar à 

obra inspiradora; seu produto final nada mais será do que a sua leitura 

interpretativa da obra em questão.  

Aqui, um leitor menos familiarizado com o tema questionaria: então tudo 

é permitido em termos de adaptação? De fato, há muitas nuances que envolvem 

as possibilidades que estão realmente acessíveis ao film adapter, nuances estas 

que variam nas mais amplas vertentes. São convenções determinadas por aquilo 

que George Bluestone (2003, p.35, tradução nossa) chama de “forças sociais82”, 

que englobam desde a escolha do elenco até as imposições oficiais e não oficiais 

(como o politicamente incorreto, por exemplo), objetivando a audiência e o 

consequente lucro. Quando se trata de um filme hollywoodiano, as forças sociais 

evidenciam-se ainda mais já que, sendo “o produto de uma sociedade comercial, 

a mercadoria de Hollywood deve gerar lucro; para gerar lucro, deve agradar os 

consumidores83” (BLUESTONE, 2003, p.34, tradução nossa). O estudioso ainda 

acrescenta que “no filme, mais do que em qualquer outra arte, a assinatura das 

                                                           
80  “[...] in a film the theme serves the story” (SEGER, 1992, p.14).  
81 “despite being temporally second, [are] both an interpretative and a creative act; [they are] 
storytelling as both rereading and rerelating” (HUCTHEON; O’FLYNN, 2013, p.111). 

82 “social forces” (BLUESTONE, 2003, p.35) 
83 “the product of a commercial society, the Hollywood commodity must make a profit; to make a 
profit, it must please consumers” (BLUESTONE, 2003, p.34).  
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forças sociais é evidente no produto final84” (BLUESTONE, 2003, p.35, tradução 

nossa). Logo, ao film adapter cabe o papel de lidar não apenas com o texto a ser 

adaptado, mas com todas as convenções que lhe são impostas. 

 Um exemplo claro da imposição dessas forças sociais é a adaptação de 

Stanley Kubrick de Laranja Mecânica (1971) do romance homônimo de Anthony 

Burguess (1962). Dentre as muitas questões que poderiam ser apresentadas, 

atenta-se aqui ao narrador-protagonista Alex, que tem, no início da narrativa, 15 

anos e é dono de uma personalidade bastante violenta – “nunca consegui 

suportar ver um mudji todo sujo [...]. Então nós pegamos ele e cobrimos com uns 

belos de uns [sic] toltchoks horrorshow [...]85” (BURGESS, 2013, p.15) – logo, 

qualquer solução que diminuísse consideravelmente a violência 

descaracterizaria a adaptação.  A solução preservou suas características 

violentas, o narrador-protagonista da adaptação não foi interpretado por um ator 

adolescente, mas por Malcom McDowell, com 26 anos na época. Perguntado 

sobre essa mudança, o diretor (e roteirista) Kubrick explica “talvez tivesse sido 

melhor se o Malcom tivesse dezessete anos, mas um outro ator de dezessete 

anos sem o talento extra-ordinário de Malcom não teria sido melhor86” (CIMENT, 

1980, tradução nossa). O cineasta não precisou explicar, porém, que na década 

de setenta nenhum censor permitiria a exibição de um filme com tamanha 

violência se este fosse protagonizado por um ator-mirim. Mesmo com a 

manutenção da essência violenta da personagem, “direta e indiretamente, a 

estrutura do filme foi condicionada por uma cuidadosa supervisão de 

conteúdo87”. (BLUESTONE, 2003, p.35, tradução nossa).   

 Desarmada de censura e por ser uma arte embasada exclusivamente em 

palavras, a literatura envolve aquilo que James Wood (2011) chama de 

probabilidade:  

[...] a probabilidade envolve a defesa da imaginação crível contra 
o incrível. [...] O peso recai imediatamente não sobre a simples 
verossimilhança ou a referência [...], e sim sobre a persuasão 

                                                           
84 “in the film, more than in any of the other arts, the signature of social forces is evident in the 
final work” (BLUESTONE, 2003, p.35). 
85 “I could never stand to see a moodge all filthy [...]. So we got hold of him and cracked him with 
a few good horrorshow tolchocks […]” (BURGESS, 2005, p.12) 
86 “it might have been nicer if Malcolm had been seventeen, but another seventeen-year-old actor 
without Malcolm's extra- ordinary talent would not have been better” (CIMENT, 1980). 
87 “directly and indirectly, the structure of the film has been conditioned by a carefully supervised 
content”. (BLUESTONE, 2003, p.35).   
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mimética: a tarefa do artista é nos convencer de que aquilo podia 
ter acontecido. Assim, a plausibilidade e a coerência interna se 
tornam mais importantes do que a exatidão referencial. E essa 
tarefa, naturalmente, demandará um grande artifício ficcional, e 
não um mero registro informativo. (p.191-2, grifos do autor).  
 

 Por isso, quando se lê uma sequência desconfortante, o leitor por vezes 

abandona temporariamente aquela história até que o desconforto seja, de 

alguma maneira, internalizado. Superado o desconforto, o leitor retoma a história 

e a imagem criada em sua mente se esvanece à medida que outras imagens 

substituem aquelas menos agradáveis. Pois bem, ao assistir a uma sequência 

com conteúdo semelhante, o leitor retém a imagem vista (e não aquela criada 

em sua mente) com tamanha vivacidade que o fato de ser tomado por novas 

imagens não necessariamente minimiza o resquício de tal desconforto, mesmo 

quando este tiver sido causado em uma sequência inicial do filme.  

 Ao se tornar o film adapter do premiado Ensaio sobre a cegueira, 

Fernando Meirelles optou por adequar seu filme (2008) às convenções impostas 

pelo cinema. Ao escrever seu romance (1995), José Saramago proporciona ao 

leitor algumas reflexões desagradáveis sobre o ser humano, como o estupro 

coletivo das mulheres confinadas – “[...] uma fila grotesca de fêmeas 

malcheirosas, [...]. Depressa, meninas, entrem, entrem, estamos todos aqui 

como uns cavalos, vão levar o papo cheio [...]” (SARAMAGO, 2003, p.174-5). Ao 

assistir à sequência (72min25s), entretanto, materializa-se no leitor-espectador 

aquilo que até então habitava exclusivamente seu imaginário individual de leitor. 

Tanto a leitura do trecho do romance como as cenas que recriam tal trecho são 

avassaladoras para o leitor, para o espectador e para o leitor-espectador.  

 Isso porque Fernando Meireles executa com competência a árdua tarefa 

de livrar-se do detalhamento original e ater-se à fábula na adaptação (não 

apenas do trecho em questão), transformando o que literariamente habitava o 

imaginário individual em uma espécie de verdade consolidada pelas cenas que 

cria. Neste caso, o original (instituição literária) é de fato adaptado em um 

produto verossímil (instituição cinematográfica), que independe da leitura para 

compreensão plena do espectador.   

 Essas são apenas algumas das muitas considerações que poderiam ter 

sido tecidas acerca da arte de adaptar. Apesar de breves, tornam-se essenciais 

à ampliação que se propõe nos capítulos subsequentes: o estudo da adaptação 
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de A Cor Púrpura. Antes de partir para essa análise, faz-se imprescindível expor 

algumas reflexões acerca da técnica em voz-over, essencial ao entendimento da 

adaptação de Spielberg.  

 

2.4 NARRANDO EM VOZ-OVER  
Behind every film we sense a narrating voice, a master- of-ceremonies figure  

that presents and controls the text88.  
(KOZLOFF, 1988, p.1). 

 

 Antes de partir para a análise dos excertos em que a voz-over predomina 

em A Cor Púrpura, cabem considerações acerca desse conceito. Sarah Kozloff 

(1988) aponta que “[...] em muitos casos, [...] ouvimos de fora da tela uma voz 

humana – um homem, uma mulher, ou uma criança que explicitamente narra 

toda ou parte da história que estamos prestes a testemunhar89” (p.1, tradução 

nossa). Trata-se da chamada narração em voz-over, conceito que pode ser 

brevemente definido como uma voz que surge de outro tempo e espaço do 

discurso: “over, de fato, significa mais do que a simples ausência na tela; pode-

se distinguir voz-over de voz-off em termos do espaço de onde a voz 

presumidamente surge90” (KOZLOFF, 1988, p.3, grifo da autora, tradução 

nossa).  De fato, há poucas definições que possibilitam a distinção dentre a voz-

over da chamada voz-off:  

A voz-over é um texto oral que acompanha um texto audiovisual 
proveniente de um espaço-tempo outro em relação àquele da 
diegese. Essa [...], dentro da história do filme, não pode 
ser colocada em um campo de evidência, ou de um movimento 
de máquina, não é uma voz-off (fora de campo); é alguma coisa 
que nós, espectadores, ouvimos, mas que não é ouvida pelos 
personagens do filme, seu espaço-tempo é o do discurso91. 
(CORTELAZZO; TOMASI, 1998, p.26, tradução nossa). 

 

                                                           
88 “Por trás de cada filme sentimos uma voz que narra, a figura de um mestre-de-cerimônias que 
apresenta e controla o texto”. (KOZLOFF, 1998, p.1, tradução nossa).  
89 “[...] in many cases we [...] hear from off-screen a human voice – a man, a woman, or a child 
who explicitly narrates all or parts of the story we are about to witness” (KOZLOFF, 1988, p.1) 
90 Over actually implies more than mere screen-absence; one must distinguish voice-over from 
voice-off in terms of space from which the voice is presumed to originate. (KOZLOFF, 1988, p.3, 
grifo da autora).  
91 La voice over è un texto orale che accompagna un testo audiovisivo provenendo da uno spazio-
tempo altro rispetto a quello della diegesi. Essa [...], dentro la storia del film, non può essere 
messa in campo da uno stacco o da un movimento de machina, non è uma voice off (fuori campo); 
è qualcosa che sentiamo noi spettatori, ma non possono sentire i personagi del film, il suo spazio-
tempo è quello del discorso. (CORTELAZZO; TOMASI, 1998, p. 26).  
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 É interessante ressaltar que, mesmo sendo complementares, voz-off e 

over diferenciam-se no momento em que a primeira se explicita em imagem, ao 

passo que a segunda permanece velada. Mesmo reconhecendo, em muitos 

casos, a voz-over que interage com o público, este nem sempre decifra o porquê 

da inserção daquela voz naquele momento narrativo específico.  

 Arrisca-se comparar a complexidade da voz-over cinematográfica ao 

narrador onisciente de terceira pessoa da literatura, uma vez que ambas são 

empregadas quando se objetiva apresentar um paradigma distinto sob uma ótica 

menos neutra do que a do narrador convencional (em terceira pessoa na 

narrativa literária; via olho da câmera na narrativa fílmica). James Wood, a 

respeito do narrador literário, expõe que “a chamada onisciência é quase 

impossível. Na mesma hora em que alguém conta uma história sobre um 

personagem92, a narrativa parece querer se fundir com ele, assumir seu modo 

de pensar e falar” (WOOD, 2011, p.20). Assim como o narrador onisciente, a 

voz-over cinematográfica atribui à narrativa um posicionamento tendencioso, 

conduzido por essa voz-over que tece comentários acerca de personagens e 

eventos narrativos que não necessariamente já se revelaram por completo 

dentro da trama.  

 Entretanto, tendo a casa da ficção muitas janelas, mas apenas duas ou 

três portas (WOOD, 2011, p.17), e tomando, aqui, a narrativa fílmica como objeto 

de ficção em questão, o uso da voz-over surge como uma dessas portas às quais 

o estudioso se refere, uma vez que o espectador espia a história sob uma nova 

ótica. “Ao notar-se que essa forma de narração pode servir a muitos propósitos, 

incluindo recriar/referir-se à uma voz narrativa do romance, transmitindo 

informações expositivas, e auxiliando na apresentação de cronologias 

complexas93” (KOZLOFF, 1988, p.41, tradução nossa), seja qual for a função 

que se busca ao optar pelo uso da voz-over, o fato é que tal recurso tem causado, 

ao longo dos anos, recorrente desconforto por parte do público e confusão por 

parte da crítica.  

                                                           
92 Vide nota 61.  
93 we shall see that such narration can serve a variety of functions, including recreating/referring 
to a novel’s narrative voice, conveying expositional information, and aiding in the presentation of 
complex chronologies” (KOZLOFF, 1988, p.41).  
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 John Hughes, no clássico adolescente Curtindo a vida adoidado (1986), 

estabelece uma relação de impressão de verdade (METZ, 2012) quando “[...] 

encontra o meio de se dirigir à gente no tom da evidência, como que usando o 

convincente” (p.16). Ainda no início do filme (entre 3min44s e 6min) a 

personagem título que protagoniza a história adolescente se dirige diretamente 

à câmera, como se falasse com o público. Como uma espécie de reflexão 

expandida a quem o assiste, Ferris Bueller, na sequência iniciada aos 5min21s 

olha diretamente para a câmera e diz: “eu cito John Lennon: ‘eu não acredito nos 

Beatles, eu acredito só em mim.’ Há algo interessante nisso. Afinal, ele era o 

Walrus [Morsa]. Eu poderia ser o Walrus e ainda teria que pedir carona para 

casa94” (tradução nossa). A personagem, posicionada fora da história narrada, 

atua como uma espécie de testemunha-ocular de sua própria trajetória, que 

encontra no público seu cúmplice. Esse papel de testemunha ocular é reiterado 

ao final do filme (102min16s), quando, após o fechar da câmera (indicando o 

encerramento do filme), esta se abre com a personagem novamente saindo do 

banheiro, se direcionando objetivamente à câmera (logo, ao público): “vocês 

ainda estão aí? Acabou. Vão para casa. Vão!” (tradução nossa). Essa espécie 

de interrupção da linearidade narrativa, usada neste exemplo, indica a técnica 

definida como voz-off, em que “[...] o falante apenas está fora da câmera, a 

câmera pode deslocar-se pela mesma cena e chegar a quem fala95” (KOZLOFF, 

1988, p.3, tradução nossa). Ou seja, a técnica permite que o narrador não 

apenas comente aquilo que observa, mas transponha-se entre os papéis de 

narrador e personagem apenas com um movimento (de posicionamento câmera, 

de olhar), sem necessariamente alterar o paradigma da narrativa.  

                                                           
94 “I quote John Lennon: ‘I don't believe in Beatles, I just believe in me.’ A good point there. After 
all, he was the Walrus. I could be the Walrus and I'd still have to bum rides off people” 
(CURTINDO…, 1986, 5min21s).  
95 “[...] the speaker is merely temporarily off-camera, the camera could pass around the same 
scene and capture the speaker” (KOZLOFF, 1988, p.3). 
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Figura 12 - Ferris expulsa o público (103min) 

 Muito mais corriqueira é a presença do narrador em voz-over. Nesses 

casos, o narrador não apenas se encontra envolto naquilo que narra, sem 

necessariamente protagonizar a cena, mas seu testemunho encontra-se 

arraigado em fatos que podem denotar seu domínio (ou falta dele) sobre os fatos 

narrados. Independentemente de seu conhecimento e/ou domínio da fábula, 

inquestionável é o fato de que este tipo de narrador sempre apresente um 

paradigma diferente em relação àquela narrativa.  

[...] filmes em voz-over podem adiantar flashes com narrações 
proféticas do que o personagem fará [...]; eles podem indicar 
sincronicidade entre discursos e história [...]; e eles podem não 
apenas apresentar flashbacks sem sentido, mas também 
localizar o tempo narrativo com precisão em uma simples frase 
[...]96. (KOZLOFF, 1988, p.53-4, grifo da autora, tradução nossa). 

 

 Ressalta-se ser de pouca relevância o momento narrativo em que o 

narrador em voz-over atua ou mesmo a quantidade de inserções que faz ao 

longo da narrativa fílmica, ele sempre acaba por apresentar impressões alheias 

àquelas que o espectador poderia ter quando da ausência de tal recurso. Por se 

encontrar fora da câmera, o “[...] o narrador em voz-over pode nos dizer como 

alguém está se sentindo97” (SEGER 1992, p.25, tradução nossa). Essa mudança 

de foco possibilita que o espectador atente àquela voz e busque, no 

                                                           
96 “[...] voice-over films can flash forward with prophetic narratives of what a character is going to 
do [...]; they can indicate synchronicity between discourses and story […]; and they can not only 
flashback at will, but also precisely locate story time by a simple phrase […].”(KOZLOFF, 1988, 
p.53-4, grifo da autora).  
97 “[...] the voice-over narrator may tell us how someone is feeling” (SEGER 1992, p.25). 
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desenvolvimento da narrativa, as palavras que criem novas possibilidades de 

interpretação dos fatos apresentados pela narrativa fílmica convencional.   

 Levando-se em consideração que, “de certa forma, o olho da câmera 

representa o olho do público98” (SEGER; WHETMORE, 1994, p.126, tradução 

nossa), entende-se que quanto mais inserções houver do narrador em voz-over, 

mais conturbada será a interpretação dos fatos apresentados. Estabelecido que 

“[...] o mostrar [neste caso, filmes] nos imerge na percepção auricular [enquanto] 

[...] o dizer (um romance) nos imerge na imaginação do mundo fictício [...]99” 

(HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.22, tradução nossa), ao assistir a um filme em 

que do espectador é exigido que sua interação ultrapasse o olho da câmera, 

rompe-se a expectativa do chamado showing mode [ou modo de mostrar]. Linda 

Hutcheon e Siobhan O’Flynn (2013, p.23) explicam que “[...] com a mudança 

para o modo de mostrar […] somos pegos por uma história inflexível, adiantada. 

E mudamos da esfera da imaginação para a da percepção direta – com uma 

mistura de detalhes e focos ampliados100” (tradução nossa).  Ora, por estar 

exposto a um produto em que o uso de sua imaginação se faz pouco necessário, 

o espectador luta, quando de inserções em voz-over, contra o modo natural de 

assistir a um filme ao qual se encontra habituado. 

 O fato é que cada vez que se opta por aplicar a técnica de voz-over a um 

filme insere-se, no dado produto, uma voz que assiste à história ante uma 

perspectiva diferente daquela apresentada pelo “olho da câmera”. Aplica-se, 

neste estudo, o conceito de Tânia Pellegrini (2003, p.26-7) da não neutralidade 

do olho da câmera que, a saber: “[...] embora [...] não reproduz[a] exatamente o 

processo fisiológico da visão, ela captura realidades visuais que, até certo ponto, 

podem estar livres da interpretação da mente humana”. Associadas, a voz 

convencional do cinema (olho da câmera) e a voz-over ampliam as vertentes de 

interpretação da fábula que se construirá. Sempre que há presença dessa voz 

estranha ao olho da câmera, a compreensão da fábula se modifica, haja vista 

                                                           
98 “in a way, the eye of the camera represents the eye of the audience” (SEGER; WHETMORE, 
1994, p.126) 
99 “[...] the showing mode [in this case, films] immerses us through the perception of the aural and 
the visual [whereas] [...] the telling mode (a novel) immerses us through imagination in a fictional 
world[…]” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.22) 
100 “[...] with the move to the mode of showing [...] we are caught in an unrelenting, forward-driving 
story. And we have moved from the imagination on the realm of direct perception – with mix of 
both detail and broad focus.” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.23) 
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que é essa que imprime, ao produto final, interpretações distintas daquela 

narrativa:  

[…] a narração em [voz-over em primeira pessoa] pode agradar 
muito a experiência textual do espectador por naturalizar o tipo 
de narrativa, por aumentar a identificação com as personagens, 
por incitar a nostalgia e por focar na individualidade e na 
subjetividade da percepção e do narrar. 101  (KOZLOFF, 1988, 
p.41, grifo da autora, tradução nossa).   
 

 Torna-se impossível ao espectador ignorar a perspectiva de uma voz 

quando esta se dirige diretamente a ele. Diferentemente da narrativa 

cinematográfica convencional, quando o narrador se encontra velado via olho da 

câmera, nas narrativas em voz-over a presença do narrador (mesmo que não 

fisicamente) acaba por atribuir diferentes perspectivas àquela narrativa. Dentre 

as perspectivas construídas através da voz-over, destacam-se: a) a perspectiva 

de uma personagem (geralmente protagonista) via flashback; b) a perspectiva 

de uma personagem (geralmente protagonista) ao longo da trama, sem antecipar 

qualquer fato ou detalhe; c) a perspectiva de uma personagem secundária 

acerca da história do protagonista (normalmente via flashback); d) a interrupção 

constante de uma personagem (geralmente protagonista) ao longo da narrativa.  

 Inspirado em um artigo publicado pelo The Washington Post, “O mordomo 

da Casa Branca102” (HAYDOOD, 2008, tradução nossa), o filme O mordomo da 

Casa Branca (2013) ilustra a técnica de voz-over do protagonista que narra sua 

história em flashback. A cena inicial mostra um velho homem negro sentado (o 

protagonista, Cecil Gaines), sozinho, em uma cadeira em sofisticado salão; em 

sua companhia apenas uma espécie de guarda, que permanece imóvel ao seu 

lado. Tudo o que se ouve é o som de música clássica. A memória daquele 

personagem leva o espectador ao ano de 1926, em Macon, Georgia, quando sua 

voz finalmente é ouvida: “a única coisa que conhecia era algodão. E trabalho 

duro103” (O MORDOMO..., 2013, 1min20s, tradução nossa). Não é questionável 

o fato de aquela voz ouvida ser a do idoso apresentado na cena anterior; 

tampouco é o fato de ele posicionar-se, naquele momento, como narrador de 

                                                           
101 […] [first-person voice-over] narration can greatly affect the viewer’s experience of the text by 
naturalizing the source of the narrative, by increasing identification with the characters, by 
prompting nostalgia, and by stressing the individuality and subjectivity of perception and 
storytelling. (KOZLOFF, 1988, p.41, grifo da autora).     
102 “A Butler Well Served by This Election” (HAYDOOD, 2008)  
103 “the only thing I ever knew was cotton. It was hard work” (O MORDOMO..., 2013, 1min20s).  
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sua própria história. Quando a voz adulta se cala, não há dúvidas sobre o papel 

de narrador do protagonista, comprovando-se que ““[...] é mais fácil aceitar 

narrações em voz-over como primárias, constituídas por contadores de história 

quando a voz-over está simultaneamente na sequência de abertura do filme, 

quando se viu o mínimo possível do mundo da história [...]104” (KOZLOFF, 1988, 

p.50, tradução nossa). Uma vez calada a voz adulta, o espectador assistirá à 

narrativa que remonta a vida do protagonista, exposta via olho da câmera.  

 Sempre empregada no pretérito, a voz-over de Cecil é ouvida em 

inúmeros momentos da narrativa, como em: “minha mamãe nunca falou muito 

depois daquilo. Eu sabia que ela iria sentir minha falta, mas também sabia que 

ela queria que eu deixasse aquele lugar. [...] Eu acho que Deus não quer que as 

pessoas tenham uma família105” (O MORDOMO…, 2013, 6min40s, tradução 

nossa); “a senhora Kennedy se recusou a trocar de roupa, então todo mundo 

poderia ver o que tinham feito com o marido dela. A última vez que vi tanto 

sangue foi quando meu pai foi morto106” (O MORDOMO…, 2013, 63min10s, 

tradução nossa); ou ainda em “depois de ir para a cadeia, eu já tinha visto 

tudo107” (O MORDOMO…, 2013, 116min18s, tradução nossa). É importante 

compreender que, mesmo intervindo ao longo da narrativa, em nenhum 

momento o protagonista antecipa a cronologia ante a qual o olho da câmera a 

apresenta ao espectador – o que, de certa forma, conforta o público que assiste 

a uma fábula tramada dentro da cronologia esperada dos fatos. É na cena em 

que o protagonista passa a gravata que ganhou de Jaqueline Kennedy que se 

ouve sua última intervenção em voz-over “você deve olhar em seus olhos… ver 

o que é que eles querem... ver o que é que eles precisam... antecipar... trazer 

um sorriso aos olhos do chefe108” (O MORDOMO…, 2013, 122min50s, tradução 

nossa). Enquanto a voz-over ainda se faz presente, o espectador é levado à 

                                                           
104 “it [is] easiest to accept voice-over narrations as primary, framing storytellers when the voice-
over is simultaneous with the film’s opening shot, when one has seen as little as possible of the 
story world […]” (KOZLOFF, 1988, p.50).  
105 “my mama never spoke much after that. I knew she'd miss me, but I also knew she wanted 
me to leave that place. [...] I don't think God meant for people to not have a family” (O 
MORDOMO…, 2013, 6min40s) 
106 “Mrs. Kennedy refused to change her clothes, so that everybody could see what they did to 
her husband. The last time I saw that much blood was the day my daddy was killed” (O 
MORDOMO…, 2013, 63min10s) 
107  “after going to jail, I thought I'd seen it all” (O MORDOMO…, 2013, 116min18s). 
108 “you must look through their eyes... see what it is that they want... see what it is that they 
need... anticipate...bring a smile to the principal's eyes” (O MORDOMO…, 2013, 122min50s)  
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cena inicial, em que Cecil está sentado sozinho (naquela que, agora, se 

reconhece como a Casa Branca), sendo, assim, consolidado o flashback. Ao 

dirigir-se ao espectador ao longo da narrativa, reitera-se constantemente a “[...] 

uma intimidade especial entre o narrador e o espectador [...]109” (KOZLOFF, 

1988, p.50, tradução nossa) levando-o a compreender que a narrativa via olho 

da câmera nada mais é do que o relato das lembranças que a cena inicial 

desencadeou no mordomo.  

 Um exemplo de voz-over do protagonista que narra sua história ao longo 

do desenvolvimento da trama (sem flashbacks ou antecipações) se evidencia no 

longa-metragem O homem que fazia chover (1997). O filme (adaptado pelo 

próprio autor John Grishman e por Francis Ford Coppola, o diretor) tem como 

base o sexto romance do autor, publicado em 1995, em que o jovem narrador-

personagem Rudy Baylor, relata sua breve carreira jurídica.  Imerso em reflexões 

acerca de suas escolhas e relações familiares, é apenas no nono capítulo do 

livro que o narrador personagem se refere àquele que se tornará seu patrão: 

“Bruiser Stone é um advogado de ética questionável. […] Eu não posso imaginar 

o nível de desespero que me forçara a pedir-lhe um emprego. Não posso 

imaginar nada pior do que dizer às pessoas que eu trabalho para Bruiser 

Stone110” (GRISHMAN, 1995, p.78-9, tradução nossa). Na adaptação, grande 

parte do conteúdo dos primeiros capítulos é excluída, atentando-se quase que 

exclusivamente à carreira que o protagonista constrói ao ser empregado por 

Bruiser. O filme tem início em voz-over: ouve-se a voz do protagonista antes 

mesmo de este entrar em cena para pleitear um emprego com Bruiser, “não 

posso imaginar nada mais constrangedor do que dizer para as pessoas que 

trabalho para um cara feito o Bruiser Stone. É que ele é um advogado e todos o 

chamam de Bruiser. Esse é meu nível de desespero111” (O HOMEM…, 1997, 

tradução nossa).  Assim anunciada, a trama da narrativa fílmica começa e, 

quando o espectador quase se de esquece que o protagonista também narra 

aquela trama, novamente sua voz-over é ouvida: “é difícil manter minha mente 

                                                           
109  “[...]special intimacy between the narrator and the viewer [...]”(KOZLOFF, 1988, p.50) 
110 “Bruiser Stone is a lawyer with highly questionable ethics. [...] I cannot imagine the depths of 
desperation which would force me to ask him for a job. I cannot think of anything worse than to 
tell people I work for Bruiser Stone” (GRISHMAN, 1995, p.78-9) 
111 “I can't think of anything more embarrassing than telling people I work for a guy like Bruiser 
Stone. I mean, he's a lawyer, and they call him Bruiser. That's how desperate I am” (O HOMEM…, 
1997). 



74 
 

em Leo Drummond e em seus caras. Eles viajarão de primeira classe e, depois 

de um jantar agradável, se encontrarão em alguma sala de reuniões e discutirão 

minha destruição total112” (O HOMEM…, 1997, tradução nossa). O film adapter 

opta por encerrar a narrativa em voz-over, partindo de um trecho do original de 

Grishman – “eu não vou, em nenhuma circunstância, ter qualquer coisa 

relacionada com a lei. Eu deixarei minha licença expirar. Eu não me registrarei 

para votar [...]. Eu nunca mais entrarei em outro tribunal voluntariamente113” 

(1995, p.419, tradução nossa) – porém, o faz com muito mais reflexão por parte 

da personagem:  

 
eu poderia continuar exercendo a lei se estivesse trabalhando 
com todo meu coração, mas não posso fazer isso [...]. Eu ainda 
amo a lei. Sempre a amarei, mas talvez deva ensiná-la ao redor 
do mundo ao invés de praticá-la. Preciso de tempo para pensar 
sobre isso [...]  
Todo advogado, pelo menos uma vez em cada caso, se sente 
cruzando uma linha que ele de fato não gostaria de cruzar. É 
simplesmente assim. E se você a cruza muitas vezes, ela 
desaparece para sempre. E então você não é nada a não ser um 
advogado de mentira, apenas mais um tubarão nadando na 
água suja114. (O HOMEM..., 1997, tradução nossa). 

 

 Ao realizar tal operação, Coppola não apenas encerra a narrativa iniciada 

132min antes, mas reitera o protagonismo narrativo de Rudy, levando o 

espectador a aproximar-se emocionalmente deste narrador-personagem que 

abdica de seu sonho parcialmente concretizado – “todo advogado da América 

está falando sobre mim nesse momento, mas isso não me faz sentir um membro 

da comunidade jurídica 115” (O HOMEM..., 1997, tradução nossa) – para dedicar-

se àquilo que seria moralmente legal. Funcionando como uma espécie de voz 

                                                           
112 “it's hard keeping my mind on Leo Drummond and his people. They'll be flying in first class, 
and after a leisurely dinner, they'll meet in some board room and discuss my total destruction” (O 
HOMEM…, 1997). 
113 “I will not, under any circumstances, have anything whatsoever to do with the law. I will allow 
my license to expire. I will not register to vote […]. I will never voluntarily set foot in another 
courtroom” (GRISHMAN, 1995, p.419) 
114 “I might be able to go on practicing law if I was working with my whole heart, but I can't do that 
[…]. I still love the law. I'll always love it, but maybe I should be teaching it instead of practicing it 
out here in the world. I need time to work it out. […]  
Every lawyer, at least once in every case, feels himself crossing a line he doesn't really mean to 
cross. It just happens. And if you cross it enough times, it disappears forever. And then you're 
nothing but another lawyer joke, just another shark in the dirty water.” (O HOMEM..., 1997).  
115 “every lawyer in America is talking about me right now, but that doesn't exactly make me feel 
like a member of the legal community “ (O HOMEM..., 1997) 
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da consciência, a voz-over do protagonista se mostra, nesta adaptação, tão 

incorruptível quanto seu caráter.  

 Ilustra a narrativa em voz-over relatada via perspectiva de uma 

personagem secundária a adaptação do conto de Stephen King “Rita Hayworth 

and Shawshank Redemption116" – filmado por Frank Darabont em 1994 como 

Um sonho de liberdade. Na versão cinematográfica, a história de Andy Dufresne 

é parcialmente narrada por seu companheiro de prisão Ellis ‘Red’ Redding 

(tradução nossa) a partir de 7min20s (“então quando Andy Dufresne me 

procurou, em 1949, e pediu para contrabandear a  Rita Hayworth para a prisão, 

eu respondi, não tem problema. E não tinha117”). Quando analisada a trama do 

conto, Andy é apresentado pelo mesmo narrador-personagem (não 

protagonista) no segundo capítulo, “quando o Andu chegou à Shawshank, em 

1948, ele tinha trinta anos118” (KING, 1982, p.3, tradução nossa); “demorou uns 

cinco meses para que Andy perguntasse se eu poderia arrumar a Rita Hayworth 

para ele. [...] ‘Eu a consigo’, eu disse119” (KING, 1982, p.21, tradução nossa).  

Sem ser detentor de uma voz dominante na narrativa-fílmica (diferente do que 

acontece no conto), à medida em que a história se desenrola, os pensamentos 

de Red orientam tanto o espectador como o leitor-espectador, em momentos 

cirurgicamente talhados, a respeito de detalhes que serão importantes para a 

compreensão global da fábula de Andy que, na adaptação do cineasta, é o 

grande protagonista.  

 As intervenções de Red exemplificam aquilo que Sarah Kozloff (1988, 

p.62) chama de “narrador-testemunha”120 (tradução nossa), “uma estratégia 

comum para alcançar o objetivo [fazer com que os espectadores notem a 

subjetividade da percepção (focalização) e do contar história (narração) tendo] 

[...] o narrador na história, mas não central nela [...]121” (tradução nossa).  

                                                           
116 O conto “Rita Hayworth and the Shawshank Redemption” é o conto inicial da coletânea Quatro 
Estações (no original, Different Seasons), publicada em 1982, que não foi traduzido para o 
português.  
117 “so when Andy Dufresne came to me in 1949 and asked me to smuggle Rita Hayworth into 
the prison for him, I told him no problem. And it wasn't” (UM SONHO…, 1994, 7min20s) 
118 “when Andy came to Shawshank in 1948, he was thirty years old” (KING, 1982, p.3) 
119 “it was about five months later that Andy asked if I could get him Rita Hayworth. [...] ‘I can get 
her,’ I said” (KING, 1982, p.21). 
120 “narrator-witness” (KOZLOFF, 1988, p.62) 
121 “one common strategy to accomplish the aim [to make viewers aware of the subjectivity of the 
perception (focalization) and storytelling (narration) by having] [...] the narrator be in the story, but 
not central to it” ” (KOZLOFF, 1988, p.62) 
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Assistindo à história narrada por uma voz em primeira pessoa que, mesmo 

participante da narrativa não a protagoniza, o espectador (leitor ou não) de fato 

acessa a focalização desse narrador aliado à narração que é conduzida via olho 

da câmera. A cada intervenção do narrador comprova-se a fidedignidade da 

trama a que se assiste, ou seja, torna-se inquestionável, no caso desta 

adaptação, a versão da história contada por Red e vivida por Andy.  

 Por fim, atentemos à intermitente voz-over do narrador do longa-

metragem Clube da Luta (1999) para exemplificar o quão confusa pode ser a 

compreensão de uma fábula quando esta é constantemente interrompida por 

uma voz-over que obstrui sua fluidez natural. Não é possível calar, neste 

exemplo, a voz da personagem-protagonista vivida por Edward Norton, por isso, 

toda a narrativa se desenrola impregnada de suas considerações acerca de tudo 

e de todos que o cercam. Trata-se de “[...] um narrador em primeira pessoa em 

voz-over [que] fala intermitentemente – e, algumas vezes, apenas minimamente 

– e não tem o controle de sua história no mesmo nível, ou da mesma maneira, 

que um narrador literário122” (KOZLOFF, 1988, p.43, tradução nossa). Realmente 

as inserções (que não são exploradas pelo protagonista) acabam por imprimir 

graves consequências na interpretação da fábula que se propõe. Neste caso, o 

roteiro de Jim Uhls traz como base o romance homônimo de Chuck Palahniuk 

(1996), mantendo viva a ideia do narrador em primeira pessoa ser “[...] um 

protagonista da história que narra, [logo, nela] o discurso domina” (REUTER, 

1996, p.73), que conduz, em trinta e um capítulos (considerando-se o posfácio), 

uma fábula pós-moderna pouco convencional. Daí a justificativa do emprego de 

um narrador em voz-over que, no desenrolar da narrativa fílmica, atua como uma 

espécie de nova personagem – registre-se que suas interrupções em voz-over 

não trazem o mesmo tom de suas falas quando dialoga com as demais 

personagens; trata-se de um narrador que apresenta pensamentos, 

sentimentos, ou ainda comenta o que está vivendo naquele exato momento.  

 Ainda no início da narrativa, o narrador-personagem explica: “[...] tudo o 

que sei é o seguinte: a arma, a anarquia e a explosão, isso tudo tem a ver com 

                                                           
122 “[...] a first-person voice-over narrator [who] speaks intermittently – and sometimes only 
minimally – and is not in control of his or her story to the same degree, or in the same manner, 
as a literary narrator” (KOZLOFF, 1988, p.43). 
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Marla Singer123” (PALAHNIUK, 2012, p.13); o trecho foi adaptado também no 

início da narrativa de Finch, aos 2min55s, com semelhança textual: “e de repente 

percebo que tudo isto: a arma, as bombas, a revolução ... tem algo a ver com 

um moça chamada Marla Singer124” (tradução nossa). Um outro exemplo se 

consolida quando o trecho do oitavo capítulo (também do narrador-personagem) 

– “escrevo pequenos HAICAIS e passo por FAX para todo mundo. Quando passo 

pelas pessoas no corredor do trabalho eu fico completamente ZEN diante dessas 

CARAS hostis125” (PALAHNIUK, 2012, p.75) – é transposto aos 52min23s 

segundos da adaptação – “eu me tornei a calma, um pequeno centro no mundo. 

Eu era o mestre Zen. Escrevia pequenos poemas haicais. Eu os enviava a todo 

mundo126” (tradução nossa). Estas são apenas algumas das inúmeras cenas que 

consolidam a adaptação de Fincher como um exemplo efetivo de narrativa em 

voz-over cuja intermitência atravanca a compreensão global da trama.  

 Essa breve exposição sobre as diferentes perspectivas de emprego da 

técnica em voz-over possibilita que seja executada, a partir de agora, uma 

análise detalhada sobre o processo de adaptação de A Cor Púrpura, objeto do 

estudo aqui proposto.  

 

  

                                                           
123  “I know all of this: the gun, the anarchy, the explosion is really about Marla Singer” 
(PALAHNIUK, 1996, p.3) 
124 “and suddenly I realize that all of this: the gun, the bombs, the revolution...has got something 
to do with a girl named Marla Singer” (CLUBE…, 1999, 2min55s).  
125 “I write little HAIKU things and FAX them around to everyone. When I pass people in the hall 
at work, I get totally ZEN right in everyone's hostile little FACE” (PALAHNIUK , 1996, p.37) 
126 “I became the calm, little center of the world. I was the Zen master. I wrote a little haiku poems. 
I e-mailed them to everyone” (CLUBE…, 1999, 52min23s).  
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3.  O PROCESSO ADAPTATIVO DE A COR PÚRPURA 
 

When people criticized the movie for not being more true to the book, I understood how difficult 
it is for a creative person to stick to one way of doing things127.  

(WALKER, 1997, p.35). 

 

 Como já explicado, o romance de estudo desse corpus pertence ao 

gênero epistolar. Considerando-se as especificidades do gênero quando de sua 

adaptação, Linda Hutcheon e Siobhan O’Flynn (2013) explicam que “graças às 

mudanças necessárias, o romance epistolar aparentemente apresentaria as 

mais óbvias dificuldades para dramatização128” (p.40, tradução nossa). 

Dificuldades evidentes, torna-se indiscutível que quem quer que fosse film 

adapter do premiado romance epistolar de Alice Walker enfrentaria problemas 

caso optasse por adaptá-lo por intermédio exclusivo de cartas, pois 

possivelmente criaria um produto cujo código narrativo seria incompreendido por 

parte do público; em contrapartida, se o referido film adapter optasse por excluir 

de sua versão as cartas, seria rechaçado pela crítica.  

Atendo-se ao objetivo de atingir o público sem deixar de transmitir, de fato, 

a fábula original e ainda tendo em mente que a manutenção de uma mesma 

estrutura narrativa não se faz necessária quando da adaptação de um romance 

a um filme, já que, “por uma questão de necessidade metodológica, o código 

narrativo de um texto literário e sua tradução fílmica deve ser analisado antes do 

exame dos outros códigos” (JOHNSON, 1982, p.23), ao optar-se por transformar 

a maioria das cartas constituintes do romance em diálogos, manteve-se a dada 

fábula original, que se revela, no produto derivado, tramada em estrutura distinta. 

Isso foi possível porque um código “[…] pode ser manifestado em várias 

linguagens, tanto verbal como não-verbal […]; [sendo] uma camada autônoma 

de significação com uma estrutura que pode ser isolada da linguagem específica 

que o transmite”. (JOHNSON, 1982, p.22-23).  

Na adaptação de A Cor Púrpura, assim como na maioria das adaptações 

literárias ao cinema convergências e divergências são sempre evidentes, já que, 

                                                           
127 “Quando as pessoas criticaram o filme por não ver fiel ao livro, eu entendi o quão difícil é para 
uma pessoa criativa ater-se à um único modo de fazer as coisas”. (WALKER, 1997, p.35, 
tradução nossa).  
128 “because of the required changes, the epistolary novel would seem to present the most 
obvious difficulties for dramatization” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.40). 
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“como duas linhas de intersecção, o romance e o filme se encontram em um 

ponto, então divergem. Em sua intersecção, o livro e o roteiro filmado são quase 

indistinguíveis129” (BLUESTONE, 2003, p.63, tradução nossa). A indistinção 

entre o premiado romance e o filme proposto por Spielberg se comprova no que 

concerne fábula, ambientação, linguagem – a opção do diretor foi manter a 

linguagem oral predominante no romance, assim como muitos dos detalhes das 

cartas para constituir seu espaço cênico de maneira a torná-lo crível ao 

espectador, fosse este leitor ou não –; a divergência, por sua vez, é latente na 

exclusão física das cartas escritas pela protagonista – as setenta cartas que 

Celie escreve a Deus e à irmã se fazem presentes em conteúdo, não em forma, 

ressaltando-se a presença física apenas de algumas das vinte e duas cartas 

escritas por Nettie à Celie.  

A escolha de Spielberg por excluir grande parte das cartas poderia se 

justificar de muitas maneiras; sob esta perspectiva, a opção por não usar as 

cinquenta e seis cartas que Celie destina a Deus como elementos cênicos 

justifica-se uma vez que tais cartas não são, de fato, enviadas a Deus. Com a 

ausência física de um destinatário, grande parte da fábula acaba narrada via 

memória da personagem que remete as cartas. Ora, se resolvida a questão das 

cartas, qual seria o problema enfrentado pelo aclamado diretor? O fato é que 

esse processo de adaptação seria simples se o romance fosse composto 

exclusivamente por cartas de Celie remetidas a Deus, o que, de fato, não ocorre. 

Como se sabe, há vinte e duas cartas escritas por Nettie que chegam à Celie e, 

com isso, atribuem nova voz àquele romance – voz esta que apresenta fatos 

distintos dos retratados pela irmã-protagonista. No entanto, a inserção de cartas 

que realmente cumprem a função epistolar (a remetente, Nettie, escreve à 

destinatária Celie que acessa – mesmo com atraso – o conteúdo apresentado) 

acaba por desestabilizar o processo adaptativo que se propôs até então. Nesse 

ponto, optou-se por tornar física parte das cartas escritas à Celie. Finalmente às 

quatorze cartas que Celie escreve à Nettie (quando finalmente entende que a 

irmã está viva), o cineasta aplica soluções semelhantes às das cartas destinadas 

a Deus.    

                                                           
129 “like two intersecting lines, novel and film meet at a point, then diverge. At the intersection, the 
book and shooting-script are almost indistinguishable” (BLUESTONE, 2003, p.63). 
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 Sumariamente exposto o processo de adaptação (que será devidamente 

detalhado nos capítulos que seguem), antes que qualquer crítica às opções de 

Spielberg seja tecida, ressalta-se o posicionamento da própria autora em 

detrimento das críticas recebidas pelo longa: “com frequência eu dizia ‘Lembre-

se, o filme não é o livro 130’” (WALKER, 1997, p.22, tradução nossa). Sua fala 

revela sua compreensão de que:  

Ao adaptar, o argumento da história segue, equivalências são 
procuradas em diferentes sistemas em muitos elementos da 
história: seus temas, eventos, mundo, personagens, 
motivações, pontos de vista, consequências, contextos, 
símbolos, imagens e assim por diante131. (HUTCHEON; 
O’FLYNN, 2013, p.10, grifo das autoras, tradução nossa).  

 

Outrossim, a equivalência das cartas é evidenciada no conteúdo exposto 

ao longo da adaptação e não na materialidade epistolar. Ao valer-se do original 

para criar uma nova fábula, toma-se como base a cronologia originalmente 

apresentada no romance, comprovando que “romances lineares realistas, 

aparentemente, são adaptados mais facilmente à tela do que os romances 

experimentais […]132” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.15, tradução nossa). A 

adaptação é estruturada tendo como princípio norteador a cronologia temporal 

das personagens – mesmo as cartas que Celie recebe, com trinta anos de 

atraso, da irmã, são apresentadas cronologicamente.    

Compreende-se haver três partes distintas a serem analisadas em A Cor 

Púrpura: cartas de Celie endereçadas a Deus apresentadas como voz-over de 

Celie; cartas de Nettie destinadas e recebidas por Celie; e cartas de Celie 

(endereçadas a Deus e à Nettie) transformadas em diálogos. Nota-se que, 

apesar da manutenção de boa parte do texto original, esses três modos 

narrativos do filme devem ser avaliados sob diferentes perspectivas.  

 

 

 

                                                           
130 “most frequently I said, ‘Remember, the movie is not the book’” (WALKER, 1997, p.22). 
131 “in adapting, the story-argument goes, equivalences are sought in different systems for the 
various elements of the story: its themes, events, world, characters, motivations, points of view, 
consequences, contexts, symbols, imagery, and so on.” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.10, 
grifo das autoras).  
132 “linear realist novels, it would appear, are more easily adapted for the screen than experimental 
ones […]” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.15)  
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3.1 VOZ-OVER EM A COR PÚRPURA 

[…] it is partially because of the pressure between speech and silence that women’s films are 
so particularly prone to use voice-over narration133.  

(KOZLOFF, 2000, p.247).  

 

Estabelecidas as diretrizes que delimitam o emprego da técnica em voz-

over, foca-se agora no emprego desta técnica na adaptação de A Cor Púrpura. 

Como já exposto, das noventa cartas que compõem o romance epistolar de Alice 

Walker, apenas vinte duas chegam a Celie – todas as que a protagonista escreve 

não são realmente enviadas. Pois bem, o fato de Celie escrever setenta das 

noventa cartas que compõem o romance proporciona uma visão bastante 

relativa da história que se conta, uma vez que, narradora-personagem, ela acaba 

por talhar à sua narrativa impressões que concernem a si mesma, não 

possibilitando às demais personagens que imprimam sua própria voz dentro da 

fábula que se trama. Aliada à voz de Celie há a voz de Nettie em vinte e duas 

cartas; tal voz, entretanto, apesar de ser essencial (inclusive para que à narrativa 

seja impresso um novo tom), introduz uma nova fábula em que personagens (até 

então planos ou inexistentes) ganham forma. Essa participação das irmãs 

atribui-lhes aquilo que Jean Pouillon (1974, p.54) define como “visão com”: 

Escolhe-se um único personagem que constituirá o centro da 
narrativa, ao qual se atribui uma atenção maior ou, em todo 
caso, diferente da que se atribui aos demais. Descrevemo-lo de 
dentro; penetramos imediatamente a sua conduta, como se nós 
mesmos a manifestássemos. Por conseguinte, essa conduta 
não é descrita tal como se afiguraria a um observador imparcial, 
mas tal como se apresenta, e apenas na medida em que se 
apresenta, àquele que a manifesta.  

 

 Participante (e, por vezes, protagonista) daquilo que narra, o leitor acaba 

sendo conduzido pela narrativa exclusivamente via caminhos que tal narrador 

teceu. Havendo a presença exclusiva desse tipo de narrador, ao leitor cabe, 

normalmente, uma única perspectiva dos fatos (em geral, fortemente associada 

à perspectiva do narrador-personagem). Chamado de narrador homodiegético, 

ou seja, aquele que está “[...] presente dentro da ficção que ele narra [...]” 

(REUTER, 1996, p.71), é  por meio exclusivamente desse narrador-personagem 

                                                           
133 “[...] em parte, é graças à pressão entre a fala e o silêncio que filmes de cunho são 
especialmente tão inclinados a usar narração em voz-over” (KOZLOFF, 1988, p.247, tradução 
nossa).   
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que o leitor conhecerá fatos e julgará personagens que os vivenciam. Ainda 

sobre esse tipo de narrador, Gérard Genette especifica o termo, classificando 

como autodiegético aquele narrador que protagoniza a história narrada:  

[...] a relação do narrador com a história é, em princípio, 
invariável mesmo quando [...] [o narrador] desaparece 
momentaneamente como personagem, pois sabemos que ele 
pertence ao universo diegético de sua narrativa e que 
reaparecerá mais cedo ou mais tarde134. (1980, p.245, tradução 
nossa).   
 

 Autodiegéticas, as narradoras de A Cor Púrpura têm momentos distintos 

de atuação e, em cada um desses momentos, cada uma delas protagoniza o 

que narra.  

  Sabe-se que o espectador do filme dirigido por Spielberg não se depara 

com uma narrativa exclusivamente epistolar; tampouco com uma narrativa em 

que as cartas protagonizam as cenas. Cria-se uma adaptação em que a voz-

over de Celie interrompe a narrativa em alguns momentos específicos. O fato de 

o espectador “[...] aceitar a postura do narrador em voz-over como o contador de 

sua fábula [...]135” (KOZLOFF, 1988, p.49, tradução nossa) – no caso, a voz de 

Celie – justifica-se uma vez que esta voz predomina os primeiros quatorze 

minutos da adaptação posicionando-se, então, como protagonista. Tal 

estratégia, além de delimitar o papel da personagem, possibilita que o 

espectador conheça fatos da vida desta, que serão determinantes à 

compreensão da fábula que se intenta adaptar.   

Um dos precursores no estudo da adaptação, George Bluestone, em seu 

canônico Novels into Films, postulou: “onde o romance discursa, o filme deve 

retratar136” (BLUESTONE, 2003, p.47, tradução nossa). Obviamente, quando da 

publicação da primeira versão de seu livro (a saber, 1957), o estudioso não 

poderia estar se referindo a A Cor Púrpura, romance publicado em 1982 e 

adaptado em 1985, mas sua reflexão converge para aquilo que se realizou nos 

sete primeiros minutos do filme. Esses minutos iniciais apresentam não apenas 

a protagonista Celie ao público, mas também aqueles assuntos que, ao longo da 

                                                           
134 [...] the narrator's relationship to the story is in principle invariable even when [...] [the narrator] 
momentarily disappear as characters, we know that they belong to the diegetic universe of their 
narrative and that they will reappear sooner or later. (1980, p.245). 
135 “[...] accept the voice-over narrator’s pose as the teller of his tale [...]” (KOZLOFF, 1988, p.49) 
136 “where the novel discourses, the film must picture” (BLUESTONE, 2003, p.47). 
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narrativa, comporiam as questões mais angustiantes de sua existência: o 

estupro pelo suposto pai, a separação dos filhos, a imposição do casamento.  

À medida que esses fatos são vividos por Celie, ouve-se a voz-over da 

protagonista sobrepondo-se às experiências apresentadas na tela. Esses 

minutos iniciais trazem o conteúdo apresentado nas três primeiras cartas do 

romance. Na primeira delas, Celie apresenta-se e tenta explicar o que lhe 

acontecera nos últimos tempos. Sabe-se que ela é uma adolescente de 14 anos 

– “Eu tenho quatorze ano137” (ACP, p.9) – que é constantemente ameaçada e 

violentada pelo pai,  

Só falava Você vai fazer o que sua mãe num quis. Primeiro ele 
botou a coisa dele na minha coxa e cumeçou a mexer. Depois 
ele agarrou meus peitinho. Depois ele impurrou a coisa dele pra 
dentro da minha xoxota. Quando aquilo dueu, eu gritei. Ele 
cumeçou a me sufocar, dizendo. É melhor você calar a boca e 
acustumar138. (ACP, p.9-10). 

  

O fato de Celie jamais revelar sua condição de vítima a ninguém – a não 

ser a Deus – encontra-se atrelado ao papel social que a protagonista ocupava 

naquele momento narrativo. Trata-se de um momento histórico que sucede a 

abolição dos escravos, quando “o padrão de abuso sexual institucionalizado das 

mulheres negras tornou-se tão poderoso que conseguiu sobreviver à abolição 

da escravidão139” (DAVIS, 1983, p.175, tradução nossa). Teoricamente livre, 

Celie é, em verdade, propriedade do suposto pai, que a usa como a um de seus 

animais. Desconhecendo qualquer realidade que não a sua, a Celie restaria 

apenas informar a seu leitor (Deus) sobre sua condição vitimizada, explicitando, 

a partir daí, aspectos essenciais ao desenvolvimento da trama (ACP, p.10-11): 

sua discordância com o abuso sofrido, “Mas eu nunca me acustumei, nunca140”; 

sua gravidez, “Agora eu fico enjuada toda vez que sou eu que tenho de 

cuzinhar141”; o conhecimento do abuso e consequente desaprovação da mãe, 

                                                           
137 “I am fourteen years old” (TCP, p.1) 
138 “Just say You gonna do what your mammy wouldn’t. First he put his thing up gainst my hip 
and sort of wiggle it around. Then he grab hold my titties. Then he push his thing inside my pussy. 
When that hurt, I cry. He start to choke me, saying You better shut up and git used to it”. (TCP, 
p.1). 
139 “the pattern of institutionalized sexual abuse of Black women became so powerful that it 
managed to survive the abolition of slavery” (DAVIS, 1983, p.175). 
140 “But I don’t never git used to it” (TCP, p.1) 
141 “And now I feels sick every time I be the one to cook” (TCP, p.1) 
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“Minha mamãe, ela fica o tempo todo encima de mim e olhando142”; a doença da 

mãe, “[...] muito duente pra durar muito143”. 

Na segunda carta, a narradora anuncia tragédias que firmarão sua 

condição futura: a morte da mãe, “Minha mamãe morreu. Ela morreu gritando e 

praguejando. Ela gritou comigo. Ela praguejou comigo144” (ACP, p.11); o 

assassinato da filha e de seu outro bebê que nasceria pouco tempo depois, “Foi 

ele que levou. Ele levou ele quando eu tava dormindo. Matou ele lá no bosque. 

Vai matar esse também, se ele puder145” (ACP, p.12).  

Aos 4min46s do filme, a voz-over de Celie é ouvida146:   

Querido Deus, eu tenho quatorze ano. Eu sempre fui uma boa 
menina. Quem sabe o senhor pode dar um sinal. Me deixe saber 
o que está acontecendo comigo.  Um dia papai veio e disse, 
‘você vai fazer o que sua mãe não quis’. 
Agora eu tenho dois filhos do meu pai.  
Um menino chamado Adam, ele levou enquanto eu estava 
dormindo. E uma menina chamada Olivia, que ele tirou dos meus 
braços. 
Então minha mamãe morreu, praguejando e gritando porque seu 
coração estava quebrado.147 (A COR..., 1985, tradução nossa). 
 

Aquilo que se expõe nas duas primeiras cartas encontra-se espelhado 

quase com completude nos primeiros minutos do filme. O fato de as falas das 

personagens reproduzirem apenas parte das cartas é justificável uma vez que 

“[...] a montagem que justapõe fragmentos de cenas [...] pode atuar de modo a 

trazer as prerrogativas sumarizantes do narrador literário ao resumir os fatos” 

(XAVIER, 2003, p.73, grifo do autor).  

É exatamente isso que acontece neste trecho de análise: associadas às 

falas, há imagens que mostram ao espectador detalhes da narrativa original, 

como Celie grávida e, na sequência, seu parto. Essa redução não apenas exclui 

                                                           
142 “My mama she fuss at me an look at me” (TCP, p.1) 
143 “[...] too sick to last long”. (TCP, p.1).  
144 “My mama dead. She die screaming and cussing. She scream at me. She cuss at me” (TCP, 
p.2) 
145 “he took it. He took it while I was sleeping. Kilt it out there in the woods. Kill this one too, if he 
can”. (TCP, p.2). 
146 Como o roteiro do filme não está disponível para consulta, transcreveram-se as falas que são 
analisadas neste estudo. O conteúdo integral da transcrição encontra-se disponível no anexo 1.  
147 Dear God, I’m fourteen years old. I’ve always been a good girl. Maybe you can give me a sign. 
Let me know what is happening to me. One day, daddy come and say, ‘You got to do what your 
mama wouldn’t’.  
Now, I got two children by my daddy. 
A baby boy called Adam, he took while I was sleeping. And a baby girl called Olivia, that he took 
right out of my arms.  
Then my mama died, cursing and screaming, because her heart been broke. (A COR..., 1985). 
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trechos do romance, mas é responsável por ambientar o espectador no 

sofrimento de Celie de maneira direta: a narração fílmica mostra o bebê sendo 

levado da menina. Poucos minutos depois, a voz-over de Celie complementa a 

informação quando apresenta os filhos, sem esclarecer se estes se encontram 

vivos: “Um menino que chamei de Adam, ele me tirou enquanto eu dormia. E 

uma menina que chamei de Olivia, que ele tirou diretamente dos meus braços148” 

(4min46s, tradução nossa). Dissonante em sua representação, cabe ressaltar 

que a adaptação aqui é de tamanha sutileza que pouco lembra a brutalidade 

descrita originalmente por Celie.  

Importante esclarecer que não se objetiva, neste estudo, criticar as 

opções do diretor, mas compreender seu processo de concepção e execução. 

Exposto isso, voltemos à recorrente atenuação da violência. Tendo como base 

o romance, a análise do longa-metragem permite notar que muitas das 

sequências narrativas originais que se relacionavam à violência sexual foram 

suavizadas. Recheado de descrições de violência extrema, o romance não omite 

detalhes que, minimizados ou excluídos da adaptação, não oneram a 

compreensão do espectador. Muitas dessas marcas de violência são realmente 

essenciais já que compõem, mesmo que de maneira controversa, a 

personalidade das personagens, especialmente da protagonista. A opção de 

Spielberg converge com a censura (o filme foi classificado como PG-13149), que 

avalia todos os filmes antes de seu lançamento.  Caso optasse por reproduzir, 

com detalhamento, a violência exposta na narrativa, seria ignorado que “apenas 

um passo antes do artista, e algumas vezes sobre o artista, há o poder 

modelador do censor e da audiência150” (BLUESTONE, 2003, p.35, tradução 

nossa). Mesmo em se tratando da adaptação de um best seller, seria improvável 

que a censura liberasse (em 1985), a cena de uma adolescente sendo violentada 

pelo pai; acredita-se que, havendo tal cena, o público tampouco a aprovaria.  

Associada à censura supracitada, chamada por Christian Metz (2012) de 

“censura pelas instituições”, há também aquilo que o estudioso denomina 

                                                           
148 “A baby boy called Adam, he took while I was sleeping. And a baby girl called Olivia, that he 
took right out of my arms” (A COR…, 1985, 4min46s). 
149 A sigla PG-13 (Parent-guided-13) significa que o filme é adequado a adolescentes a partir dos 
13 anos, desde que acompanhados dos pais. No Brasil, a censura classificou o filme como livre.  
150 “just a step behind the artist, and sometimes overtaking him, has been the shaping power of 
censor and audience” (BLUESTONE, 2003, p.35).  
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“censura ideológica e moral [...] [que] não provém mais das instituições, mas sim 

da interiorização excessiva das instituições por certos cineastas que [...] não 

tentam [...] escapar ao círculo estreito do dizível aconselhado para o cinema” 

(p.226-7).   Envolto nesta censura ideológica e moral, o diretor ateve-se ao fato 

de a narrativa de Walker relatar a história de uma menina de 14 anos – a primeira 

fase do filme tem como protagonista a atriz Desreta Jackson, que tinha 10 anos 

na época, mais um problema à censura.  

Em muitos dos casos em que a violência é cometida contra a menina 

Celie, opta-se pelo emprego da voz-over da protagonista associada a imagens 

que, de fato, não ilustram a história ouvida. No trecho iniciado aos 4min46s, a 

imagem mostra o retrato melancólico do pai, acompanhado das filhas 

caminhando lentamente enquanto, em um dia de inverno, acompanham o caixão 

da mãe em uma carroça. Toda a violência verbal que a mãe dedica à filha nas 

primeiras cartas do romance se resume à doce voz-over que acompanha a cena: 

“Então minha mamãe morreu, amaldiçoando e gritando, porque seu coração 

estava partido151” (tradução nossa) – no original, a segunda carta traz “Minha 

mãe morreu. Ela morreu gritando e praguejando. Ela gritou comigo. Ela 

praguejou comigo152” (ACP, p.11). Na adaptação cinematográfica, observa-se:  

 

                                                           
151 “Then my mama died, cursing and screaming, because her heart been broke” 
152 “My mama dead. She die screaming and cussing. She scream at me. She cuss at me” (TCP, 
p.2). 
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Figura 13 - Funeral da mãe de Celie (a partir de 4min46s) 

 

 

Figura 14 – Celie observa o caixão da mãe (a partir de 4min46s) 

Com um close no caixão fechado (apenas um pedaço de tecido claro 

destoa da pintura fúnebre), a mãe não é mostrada ou ouvida suavizando-se, 

assim, a violência verbal original. O espectador que assiste a essa sequência 

inicial não sofre pelo desconhecimento da fábula, evidenciando-se uma 

preocupação em relação à independência da adaptação, evitando que o 

espectador precise “[...] preencher quaisquer lacunas na adaptação com 
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informação do texto adaptado153” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.121, 

tradução nossa).  

Estruturalmente, a exclusão das informações apresentadas nas primeiras 

cartas inviabilizaria o desenvolvimento pleno da trama; assim, a técnica de voz-

over, ao duplicar a voz da personagem já que “a personagem que narra é […] 

duplicada, habitando a história como o eu-que-vive enquanto fornece o discurso 

como o eu-que-narra154” (KOZLOFF, 1988, p.53, tradução nossa), apresentou-

se como solução adequada, sendo usada recorrentemente na primeira parte da 

adaptação (considera-se que a primeira parte da adaptação se encerra aos 

33min, quando, em uma passagem de tempo, Celie passa a ser interpretada por 

Whoopi Goldberg). A violência objetiva e explícita contada pela narradora no 

romance é de fato relatada pela protagonista na adaptação; porém, vem 

acompanhada de imagens e ações bastante distintas das narradas. Com isso, 

atenua-se a violência sem excluí-la, mantendo-se intacta a informação que tange 

às cartas iniciais.  

Atenuação semelhante é evidenciada em parte da adaptação da nona 

carta, cuja sentença inicial anuncia o casamento de Celie e Albert, “Eu passei o 

dia do meu casamento correndo do minino mais velho155” (ACP, p.24); na 

adaptação, uma sequência dialogada anterior (que será estudada em 3.4.1) 

expõe o fato. Assim como o trecho do estupro, exclusão da consumação do ato 

sexual pode ser justificado com argumentos semelhantes aos empregados 

anteriormente. Encontra-se, também, uma explicação que tange ao texto para 

tamanha atenuação:  

 

Quadro 2 – Carta 9 

WALKER, 2009, p.24-5 A COR…, 1985, 10min23s 

Mas eu num chorei. Eu fiquei lá pensando 
na Nettie quando ele tava encima de mim, 
imaginando se ela tava salva. E depois eu 
pensei na Shug Avery. Eu sei que o que 
ele tava fazendo comigo ele fez com a 

Eu não choro. Eu deito lá pensando na 
Nettie, enquanto ele está em cima de mim. 
Penso se ela está segura. Depois eu 
penso naquela mulher bonita da foto. Eu 
sei que o que ele está fazendo comigo, ele 

                                                           
153 “[...] fill in any gaps in the adaptation with information from the adapted text.” (HUTCHEON; 
O’FLYNN, 2013, p.121).  
154 “the character who narrates is [...]  doubled, inhabiting the story as the experiencing-I while 
providing the discourse as narrating-I” (KOZLOFF, 1988, p.53) 
155 “I spend my wedding day running from the oldest boy” (TCP, p.12) 
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Shug Avery e quem sabe ela gostou. Eu 
botei meus braço ao redor dele156.  

fez com ela. E talvez ela goste157. 
(tradução nossa). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O modo como, no original, a descrição do ato sexual é abreviada se repete 

na adaptação ipsis litteris, sendo a última acrescida de uma ambientação 

detalhada inexistente no original. Trata-se de uma adição parcial ao meio já que 

“[...] adaptações fílmicas obviamente adicionam corpos, vozes, sons, adereços, 

figurinos, arquitetura, e assim por diante158” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.37, 

tradução nossa); a cena traz o quarto do casal, o ranger da cama, o casal, o som 

do ato sexual e a consolidação de seu fim (“Jesus!”) – elementos talvez 

presentes apenas no inconsciente do leitor.  

Soluções adaptativas como essas evidenciam que “na passagem de 

contar (tell) para mostrar (show), [...] uma adaptação deve dramatizar: descrição, 

narração e representação de pensamentos que devem ser convertidos em fala, 

ação, sons e imagens visuais159” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.40, tradução 

nossa). Para consolidar o objetivo de apresentar um produto original contando 

com uma compreensão que independa do conhecimento do texto do qual foi 

adaptado, há que se considerar que qualquer adaptação deve ser munida de sua 

própria aura, sua “[...] presença no tempo e no espaço, sua única existência no 

local em que ela aparenta estar160” (BENJAMIN apud HUTCHEON; O’FLYNN, 

2013, p.6, tradução nossa); justifica-se, portanto, a independência da obra 

dirigida por Spielberg em relação ao romance de Walker.  

Ainda nos minutos iniciais, o diretor recorre à voz-over na sequência 

subsequente, quando Celie revela a relação que estabeleceu com o pai após a 

morte da mãe: 

                                                           
156 But I don’t cry. I lay there thinking bout Nettie while he on top of me, wonder if she safe. And 
then I think bout Shug Avery. I know what he doing to me he done to Shug Avery and maybe she 
like it. I put my arm around him. (TCP, p.12).  
157 I don’t cry. I laid there thinking about Nettie, while he on top of me. Wonder is she safe. Then 
I think about that pretty woman in the picture. I know what he doing to me, he done to her. And 
maybe she like it.  
158 “[...] film adaptations obviously add bodies, voice, sound, props, costumes, architecture, and 
so on” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.37) 
159 “in the move from telling to showing, [...] [an] adaptation must dramatize: description, narration, 
and represented thoughts must be transcoded into speech, actions, sounds, and visual images” 
(HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.40).  
160 “[...] presence in time and space, its unique existence at the place where it happens to be” 
(BENJAMIN apud HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.6). 
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Quadro 3 – Carta 3 

WALKER, 2009, p.13 A COR…, 1985, 5min53s 

Querido Deus,  
Parece que ele num pode mais nem olhar 
pra mim. Fala queu sou má e sempre 
quero fazer coisa ruim. Ele levou meu 
outro nenê também, um minino dessa vez. 
Mas eu num acho que matou não. Acho 
que ele vendeu prum homem e a esposa 
dele, lá em Monticello. [...]  
Eu fico pensando que ele bem podia achar 
alguém pra casar. Eu vejo ele olhando pra 
minha irmãzinha. Ela tá cum medo. Mas 
eu falei que vou tomar conta dela. Cum 
ajuda de Deus161.   

Querido Deus, parece que ele num pode 
mais nem olhar pra mim. Eu não acho que 
ele matô meu menino. Ouvi dizer que ele 
vendeu para um pastor e sua esposa. Eu 
fico pensando que ele bem podia achar 
alguém pra casar. Eu vejo ele olhando pra 
minha irmãzinha. Ela está com medo.  
Mas eu falei que vou tomar conta dela. 
Cum ajuda de Deus.162 (tradução nossa). 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

O cotejo entre texto original e o adaptado revela que, mesmo 

minimamente modificado, há a preservação completa do sentido originalmente 

proposto. Além disso, a adaptação possibilita a compreensão do espectador 

quando a voz de Celie revela o tipo de relação que mantinha com o pai após a 

morte da mãe. Novamente atenta-se à sutileza com que se reitera o 

comportamento abusivo do pai: aos seis minutos do filme Celie observa o pai 

impossibilitando a saída de Nettie da varanda da casa. A voz doce de Celie, 

associada à pseudo-inocência da brincadeira do progenitor, mantêm viva a aura 

do texto original em que Celie relata o interesse incestuoso do pai também pela 

irmã. Nota-se que, por meio de sentenças curtas, Celie apresenta o problema: 

“Eu fico pensando que ele bem podia achar alguém pra casar. Eu vejo ele 

olhando pra minha irmãzinha. Ela tá cum medo” (ACP, p.13, quadro 3). Não se 

faz necessário, no romance ou no filme, o preenchimento das lacunas presentes 

na declaração da protagonista, haja vista que, em ambas versões, já é sabido 

que o pai engravidou Celie (aqui há a previsibilidade do ato repetir-se com 

                                                           
161Dear God, 
He act like he can’t stand me no more. Say I’m evil an always up to no good. He took my other 
little baby, a boy this time. But I don’t think he kilt it. I think he sold it to a man an his wife over 
Monticello. […] 
I keep hoping he fine somebody to marry. I see him looking at my little sister. She scared. But I 
say I’ll take care of you. With God help. (TCP, p.3).   
162 Dear God, he act like he can’t stand me no more. I don’t think he kilt my baby boy. I heard he 
sold it to a preacher and his wife. I keep hoping he’ll find somebody to marry. I seen him looking 
at my little sister. She’s scared. But I say, ‘I’ll take care of you, with God help. 
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Nettie). A adaptação também preza pela manutenção de uma informação 

essencial para a condução da narrativa: a venda dos bebês de Celie. A mudança 

do texto original é quase imperceptível, havendo apenas uma informação que, 

no romance, só é apresentada muitas cartas mais tarde (décima carta): o fato do 

pai adotivo dos bebês ser um pastor– “Acho que ele vendeu prum homem e a 

esposa dele, lá em Monticello163” (ACP, p.13, terceira carta); “Ouvi dizer que ele 

vendeu [meu menino] para um pastor e sua esposa164”. (A COR..., 1985, 

5min53s, tradução nossa).   

A quarta carta de Celie tem seu conteúdo apresentado em voz-over aos 

6min44s. Aqui, é mantida a brevidade do fato narrado na carta com o emprego 

de um texto quase idêntico – “Ele veio pra casa com uma moça dos lado de Gray. 

Ela é da minha idade mas eles casaram165” (ACP, p.14); “Ele veio pra casa com 

uma moça dos lado de Gray. Ela é da minha idade mas eles casaram agora166” 

(A COR…, 1985, tradução nossa). Destaca-se que, no filme, a noiva do pai é 

uma jovem cujas formas reiteram a afirmação de Celie (“ela deve ter minha 

idade167”) e a predileção do pai por jovens meninas – predileção esta que se 

confirma quando a morte do pai é anunciada por Celie, na octogésima-segunda 

carta “De qualquer maneira, a mulherzinha dele, Daisy, me chamou no telefone 

no meio da noite. Dona Celie, ela falou, eu tenho más notícias. O Alphonso tá 

morto. Quem? eu perguntei. Alphonso, ela falou. Seu padrasto168” (ACP, p.281) 

e na adaptação, em 133min, quando Celie vai ao funeral a conversa com a 

madrasta (esse trecho da carta não se transforma em diálogo), uma jovem que 

aparenta ter a metade da idade da protagonista.  

 

                                                           
163 “I think he sold it to a man an his wife over Monticello” (TCP, p.3, terceira carta) 
164 “I heard he sold it [my baby boy] to a preacher and his wife.” 
165 “He come home with a girl from round Gray. She be my age but they married” (TCP, p.4) 
166  “He come home with a girl from around the town called Gray. She be almost my age, but they 
getting marry now” (A COR…, 1985).  
167 “she be almost my age” (A COR…, 1985). 
168 “Anyhow, his little wife, Daisy, call me up on the telephone in the middle of the night. Miss 
Celie, she say, I got bad news. Alphonso dead. Who? I ast. Alphonso, she say. Your stepdaddy168” 
(TCP, p.248) 
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Figura 15- Celie conversa com a jovem madrasta (134min40s) 

Como as cartas de Celie não são datadas, não é possível precisar o tempo 

decorrido entre o desejo de Celie expresso anteriormente e sua concretização – 

talvez porque o tempo não seja, de fato, de grande relevância ao 

desenvolvimento narrativo.  

É de grande relevância à trama, entretanto, a apresentação do 

pretendente da irmã – leitor e espectador serão informados que o homem em 

questão é Albert Johnson, futuro marido de Celie, a quem esta chama Sinhô (no 

original, Mr._____.). A semelhança entre os textos é enorme:  

 

Quadro 4 – Carta 4 

WALKER, 2009, p.14 A COR…, 1985, 6min53s 

Querido Deus, Ele veio pra casa com uma 
moça dos lado de Gray. Ela é da minha 
idade mas eles casaram.[...] Minha 
irmãzinha Nettie tá com namorado quase 
do tamanho do Pai. A mulher dele morreu. 
Ela foi morta pelo namorado dela voltando 
pra casa da igreja. Ele só tem três filho. 
Ele viu a Nettie na igreja e agora todo 
domingo de tarde o Sinhô vem cá.169 

Querido Deus, ele veio pra casa com uma 
moça dos lado de Gray. Ela é da minha 
idade mas eles casaram agora. Minha 
irmãzinha, Nettie, tá com um homem 
sempre olhando pra ela. A mulher dele 
morreu. Ela foi morta pelo namorado dela 
voltando pra casa da igreja. Ele só tem 
três filho. Ele viu a Nettie na igreja e agora 
todo domingo de tarde o Sinhô vem cá170. 
(tradução nossa).  

                                                           
169 My little sister Nettie is got a boyfriend in the same shape almost as Pa. His wife died. She 
was kilt by her boyfriend coming home from church. He got only three children though. He seen 
Nettie in church and now every Sunday evening here come Mr. _____. (TCP p.4).  
170 My little sister, Nettie, got a man always looking at her. His wife dead. She was killed by her 
boyfriend coming home from church.  He got three children, though. He seen Nettie in church. 
Now every Sunday evening, here come Mister. (A COR…, 1985, 6min53s).  
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nesta carta, Celie relata as informações que, de fato, são transformadoras 

de sua vida: quem é o homem, sua maturidade, sua condição de viúvo e pai, seu 

interesse por Nettie. Cada uma dessas informações, mesmo sendo 

apresentadas com pouco detalhamento, se faz imprescindível na construção da 

história de Celie e de seus pares, como se confirmará nesta proposta de estudo. 

A negociação para o casamento (a ser estudada em 3.3) é apresentada nas 

cartas seis, sete e oito; na adaptação, cala-se a voz-over de Celie por pouco 

mais de dois minutos. Aos 10min30s Celie volta a ser ouvida quando relata a 

consumação de seu casamento. Ao ter sua voz devolvida tão rapidamente (e 

ainda no início da narrativa fílmica), Celie credibiliza-se como narradora 

minimizando as possibilidades de contestação do espectador da história que 

narra.  

Como opção adaptativa, acredita-se que este é “o primeiro e mais crucial 

fator para nossa aceitação da postura [que] é aquela que o filme enfatiza o 

crédito da personagem ao estar dizendo a verdade171” (KOZLOFF, 1988, p.45, 

tradução nossa), pois tanto a voz narrativa de Celie como seu protagonismo são 

consolidados, tornando-se aceitáveis e indiscutíveis ao espectador.  Não é de se 

estranhar que a voz-over de Celie se silencia mais e mais a partir desse 

momento – é como se sua função da técnica tenha sido cumprida. É este o 

momento narrativo em que “[...] devemos decidir de qual nível narrativo a voz 

fala172” (KOZLOFF, 1988, p.49, tradução nossa) – decidido, nesta versão, que a 

voz de Celie é a que fala com o público.  

Adaptada parcialmente em voz-over, o conteúdo da décima carta traz 

tamanha similaridade com o original que o leitor-espectador vive a sensação 

explicada por Linda Hutcheon e Siobhan O’Flynn (2013, p.21, tradução nossa): 

“parte de ambos prazer e frustração de experimentar uma adaptação é a 

familiaridade criada através da repetição e da memória173”. 

 

                                                           
171 “the single most crucial factor in our acceptance of the pose [which] is that the film emphasize 
the character’s claim to be telling the story” (KOZLOFF, 1988, p.45) 
172 “[...] we must decide from which narration level the voice speaks” (KOZLOFF, 1988, p.49) 
173 “part of both the pleasure and the frustration of experiencing an adaptation is the familiarity 
bred through repetition and memory”. (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.21).  
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Quadro 5 – Carta 10 A174 

WALKER, 2009, p.26 A COR…, 1985, 13min14s 

Querido Deus, Eu tava na cidade sentada 
na carroça quando Sinhô tava no 
armazém. Eu vi minha filhinha. Eu sabia 
que era ela. Ela é igualzinha a mim e meu 
pai. Mais parecida com a gente do que a 
gente mesmo. [...] Ela tem os meus olho 
igualzinho como eles são hoje. Como se 
tudo queu vi, ela viu também e ficou 
meditando. [...] Eu acho que ela é minha. 
Meu coração diz que ela é minha. Mas eu 
num sei se ela é minha. Se ela é minha, o 
nome dela é Olivia. Eu bordei Olivia nos 
fundo de todas as roupinha dela. Eu bordei 
muitas estrelinha e flor também. Ele levou 
as roupinha, quando ele levou ela. Ela 
tinha quase dois mês. Agora ela deve ter 
seis ano175.  

Querido Deus, eu vi minha bebê. Eu sei 
que era ela. Ela era igualzinha a mim e ao 
meu pai. Mais parecido com a gente do 
que nós mesmos. Parece que minha 
menininha se preocupa com alguma 
coisa. Ela tem meus olhos, do jeito que 
são hoje. É como se tudo o que eu já vi, 
ela também tenha visto. [...] 
Eu acho que ela é minha. Meu coração me 
diz que ela é minha. Mas eu não sei se ela 
é minha. Se é minha bebê, seu nome é 
Olivia. Eu bordei “Olivia” nos fundilhos de 
todas suas fraldas. Eu também bordei 
pequenas flores e estrelinhas. Ele levou 
todas as fraldas quando a levou176. 
(tradução nossa).  
 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

De fato, há informações excluídas do trecho em voz-over; essas 

exclusões, por sua vez, fazem-se presentes nas imagens que constituem a cena 

e nas ações das personagens. À medida que Celie vive a experiência de carregar 

aquela que acredita ser a filha (sequência dialogada, a ser estudada no próximo 

capítulo), seus anseios e indagações existem apenas em sua voz-over.  

O retorno da voz-over de Celie neste trecho pode ser analisado sob duas 

vertentes distintas. A primeira delas concerne ao espectador que, ao se deparar 

com a perspectiva da protagonista, mais uma vez é remetido “[...] a um 

importante ponto sobre a voz-over homodiegética – ela serve para conquistar a 

                                                           
174 Como recurso organizacional, optou-se por enumerar, com letras, as cartas que são 
analisadas em mais de um quadro.   
175 Dear God, 
I was in town sitting on the wagon while Mr. _____ was in the dry good store. I seen my baby girl. 
I knowed it was her. She look just like me and my daddy. Like more us then us is ourself. […] She 
got my eyes just like they is today. Like everything I seen, she seen, and she pondering it. […] 
I think she mine. My heart say she mine. But I don’t know she mine. If she mine, her name Olivia. 
I embroder Olivia in the seat of all her daidies. I embrody lot of little stars and flowers too. He took 
the daidies when he took her. She was bout two month old. Now she bout six. (TCP, p.13). 
176 Dear God, I seen my baby girl. I know it was her. She looked just like me and my daddy. Like 
more us than us is ourself. My little girl looks like she fretting over something. She got my eyes, 
just like they is today. Like everything I seen, she seen. [...] 
I think she mine. My heart say she mine. But I don’t know she mine. If she my baby, her name 
Olivia. I stitch “Olivia” on all the seats of her diapers. I stitch a lot of little flowers and starts, too. 
He took all the diapers when he took her. (A COR…, 1985, 13min14s). 
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compreensão e a identificação do espectador177” (KOZLOFF, 1988, p.63, 

tradução nossa). Ou seja, o espectador passa definitivamente a assistir àquela 

história como a fábula de Celie, considerando as ações narradas (mesmo que 

de uma maneira convencional) como ações que, de alguma forma, implicam na 

vida da protagonista.  Já a segunda perspectiva relaciona-se ao leitor-espectador 

que aguarda “[...] uma possível fidelidade de tradução [expressa por] uma 

perfeita obediência aos fatos narrados ou uma invenção de soluções visuais 

equivalentes aos recursos estilísticos do texto” (AVELLAR apud PELLEGRINI, 

2003, p.39). Assim, ele assiste a uma reiteração da trama que não apenas o 

remete àquilo que leu, mas o leva a compreender que o recurso estilístico que 

privilegia a voz homodiegética de Celie no romance, se faz presente na 

adaptação via voz-over da protagonista.   

Coadjuvante de parte da décima-sétima carta, a voz-over de Celie volta à 

cena aos 37min18s, na sequência em que o enteado Harpo apresenta a 

namorada Sofia ao pai:  

 

Quadro 6 – Carta 17 A  

WALKER, 2009, p.46 A COR…, 1985, 37min18s 

Harpo trouxe ela pra conhecer o pai dele. 
Sinhô falou que queria dar uma olhada 
nela. Eu vi eles vindo pela estrada. Eles 
tavam parece que marchando, mão na 
mão, como se fossem pra guerra. Ela um 
pouquinho na frente178. 

Querido Deus, Harpo está apaixonado por 
uma garota chamada Sofia. Agora ela está 
grávida. O Sinhô diz que quer vê-la. Eu os 
vejo caminhando pela estrada. Eles meio 
que marcham, como se estivessem indo 
para a guerra179 (tradução nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Este é, de fato, o primeiro contato que leitor e espectador têm com Sofia 

nas narrativas; as escolhas lexicais “marchando” e “fossem pra guerra ”, por 

exemplo, são cruciais para a construção da personagem fílmica, o que se reflete 

em suas ações e diálogos como em: “Harpo: Sofia, devagar! Sofia: Harpo, eu 

digo que você está mole hoje!180” (A COR..., 1985, 37min48s, tradução nossa). 

                                                           
177 “[...] to an important point about all homodiegetic voice-over – it serves as a means of winning 
the viewer’s understanding and identification” (KOZLOFF, 1988, p.63) 
178 Harpo bring her over to meet his daddy. Mr. _____ say he want to have a look at her. I see 
’em coming way off up the road. They be just marching, hand in hand, like going to war. She in 
front a little. (TCP, p.31).  
179 Dear God, Harpo is in love with a girl called Sofia. Now she be a big girl.  Mr. say he want to 
have a look at her.  I seen ‘em coming way up the road. They just be marching like going to war.”  
180 “Harpo: Sofia, slow down!” Sofia: “Harpo, I declare you is slow today! (A COR..., 1985, 
37min48s).  
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Na sequência cênica, observa-se Sofia marchando muito além de Harpo; 

focaliza-se, então, Celie que na varanda da casa avista o casal – só então é 

ouvida sua voz-over.  

Nota-se, nesse primeiro take em que Sofia surge na tela, que sua força 

física (a personagem é interpretada por Oprah Winfrey que, não bastando ser 

mais alta do que o ator Williard Pugh, que interpreta Harpo, está muito acima do 

peso) reitera-se em suas ações “ela um pouquinho na frente” (ACP, p.31) e falas 

“Eu declaro que você está mole hoje”181 (A COR..., 1985, 37min48s, tradução 

nossa).  

O tamanho de Sofia, porém, não reflete uma ampliação da narrativa, mas 

sim uma adequação àquilo que se propõe no original: “ela num é tão alta que 

nem Harpo mas muito mais gorda, e forte e corada, como se a mãe dela tivesse 

criado ela com carne de porco”182 (ACP, p.47), como se observa nos fotogramas 

que seguem:  

 

 

Figura 16 - Sofia marcha rumo à casa de Harpo (a partir de 37min18s) 

 

                                                           
181 “I declare you is slow today” (A COR..., 1985, 37min48s). 
182 “She not quite as tall as Harpo but much bigger, and strong and ruddy looking, like her mama 
brought her up on pork”. (TCP, p.31).  
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Figura 17 - Harpo tenta alcançar Sofia (a partir de 37min18s) 

Quase uma presença de figuração na cena proposta, acredita-se que a 

presença da voz-over Celie funcione como uma espécie de reiteração da 

verdade proposta, já que  

 

Quando vemos um narrador narrando [neste caso, Celie] e 
entendemos sua motivação para fazê-lo, temos mais 
informações pertinentes para julgar a história e temos, como 
contraponto, a organização objetiva apresentada pelo produtor 
de imagens183. (KOZLOFF, 1988, p.63, grifo da autora, tradução 
nossa).  
 

 Assim, mesmo atuando como simples observadora daquela cena, o 

protagonismo de Celie permanece indiscutível. Suas motivações para narrar a 

dada cena em voz-over serão compreendias à medida que Sofia e Harpo 

ganharem destaque na fábula que se constrói.  

O próximo trecho em que a voz-over de Celie é ouvida estranha aqueles 

que conhecem os bastidores da adaptação: um dos temas que alicerçam o 

romance de Walker é a relação homoafetiva que Celie vive com Shug Avery, que 

será oportunamente estudada; no entanto, a relação entre as personagens foi 

desconsiderada na adaptação. Ora, se houve uma decisão de se excluir o tema, 

                                                           
183 When we see the narrator narrating [in this case, Celie], and understand his or her motivations 
for doing so, we have more information pertinent to judging the story, and we have the objective 
frame provided by the image-maker to measure it against.  (KOZLOFF, 1988, p.63, grifo da 
autora).  
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por que adaptar o trecho em que Celie, ao ver Shug pela primeira vez, apresenta 

traços de sua paixão?  

 

QUADRO 7 – Carta 22 

WALKER, 2009, p.62 A COR…, 1985, 47min53s 

Eu num mexo nada, porque num dô conta. 
Eu priciso ver os olho dela. Eu acho que 
depois queu ver os olho dela meus pé vão 
conseguir se disgrudar daquele lugar184.  

Eu não consigo me mexer. Eu preciso 
olhar nos olhos dela. Acho que, assim que 
vir os olhos dela, então meus pés 
conseguirão sair de onde estão presos185. 
(tradução nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Relatado em voz-over, o filme apresenta Celie, ao ser acordada pelos 

gritos do marido – e descobrindo que Shug o acompanhava – tentando arrumar-

se para aquela que se tornaria sua amante. Em meio ao caos de roupas que são 

vestidas e desvestidas, a jovem Celie desce à entrada da casa e então sua voz-

over revela (quase identicamente à carta original) seu descontrole físico (oriundo 

de suas emoções) por saber que veria, pela primeira vez, aquela cuja foto e 

reputação a encantara.  Nesta perspectiva de estudo, não se faz nítida a 

necessidade de relatar com tamanha fidelidade um momento tão específico da 

protagonista se as consequências de tal momento seriam (de fato, foram) 

ignoradas na fábula. Um trecho como esse não apenas rompe a fluidez – até 

então constante – sob a qual o espectador assiste ao filme, mas também 

proporciona, ao leitor-espectador, a percepção daquilo que chamará de 

“infidelidade” ao original. Neste caso, “[...] vale a interpretação do crítico, tanto 

do texto escrito quanto do filme, como referência para julgar o trabalho do 

cineasta e suas traições”. (XAVIER, 2003, p.61, grifo do autor).  

Outro trecho de suma importância que é adaptado em voz-over é a prisão 

de Sofia (86min50s). Condensadas as informações apresentadas em seis cartas 

(trigésima-oitava à quadragésima-quarta), o texto fílmico torna-se o seguinte:  

Querido Deus, depois de tantos anos, eles deixaram a Sofia sair 
da cadeia, só para colocá-la em outra. Ela teve que ser 
empregada da senhora Millie depois de tudo. O Prefeito comprou 
um carro novo para a dona Millie e ela pediu que Sofia a 

                                                           
184 I don’t move at once, cause I can’t. I need to see her eyes. I feel like once I see her eyes my 
feets can let go the spot where they stuck. (TCP, p.46). 
185 I cant’ move. I can’t move. I need to see her eyes. I feel like once I see her eyes, then my feets 
can let go of where they stuck in. (A COR…, 1985, 47min53s). 
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ensinasse como dirigir. Coitada da Sofia, presa à Dona Millie 
pelo resto da vida186. (tradução nossa). 

 

Todo o processo (incluindo prisão, plano de fuga, liberação) duram, no 

romance doze anos: “mas doze ano é muito tempo pra ser boazinha [...]187” (ACP 

p.111); na adaptação, o espectador nota a passagem do tempo graças ao 

envelhecimento das personagens e ao crescimento dos filhos de Sofia. Interessa 

esclarecer que “[...] os cortes comprimem a linha da história e desaparecem com 

personagens periféricas ou com passagens meditativas [...]188” (BLUESTONE, 

2003, p.136, tradução nossa), sendo exatamente esse processo que se observa 

no trecho em questão. Focado na fábula, as nuances da trama de Walker perdem 

lugar à objetividade necessária na adaptação, já que Sofia não protagoniza a 

narrativa, tampouco sua prisão o faz. Sumarizante, o trecho em voz-over 

proposto pelo diretor não apresenta resquícios de incompreensão por parte do 

espectador; ao leitor-espectador, é claro, sobrarão questões sobre os detalhes 

que foram condensados.  

O último trecho em que a voz-over se apresenta (e que se considera 

interessante estudar) tem início em 133min e reproduz as sexagésima-sétima e 

sexagésima-oitava cartas, a primeira escrita por Nettie e a segunda por Celie. 

Na carta de Nettie, esta explica à irmã que Alfonso, o suposto pai, não é, de fato, 

o pai das personagens.  

O homem tinha uma mulher que ele adorava, e eles tinham uma 
menininha, de quase dois anos de idade. Ela também estava 
grávida de outra criança. [...] Embora o corpo da viúva tenha 
sarado, sua cabeça nunca mais foi a mesma. Ela continuava a 
preparar o prato do marido na hora do almoço como sempre 
fazia antes e sempre estava cheia de conversas sobre os planos 
que ela e o marido tinham feito. [...]  
Quando a segunda criança era um nenê, um estranho apareceu 
na cidade, e encheu a viúva e suas crianças de atenção; em 
pouco tempo, eles estavam casados. [...] 
Dois anos antes que ela morresse, teve uma menina mas ela 
estava muito doente para cuidar. Depois um menino. Essas 
crianças foram chamadas de Olivia e Adam.  
Essa foi a história que o Samuel contou, quase palavra por 
palavra. [...]  

                                                           
186 Dear God, after many years, they let Sofia out of jail, just to put her on the next. She had to be 
Miss Millie’s maid after all. Mayor bought Miss Millie a new car, and she had Sofia teach her how 
to drive it. Poor Sofia, stuck with Miss Millie for the rest of her life.  (A COR…, 1985, 86min50s).  
187 “twelve years a long time to be good though [...]” (TCP, p.91) 
188 “[...] the deletations tighten the story line and drop peripheral characters or meditative 
passages [...]” (BLUESTONE, 2003, p.136) 
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O Pai não é nosso pai! 

Sua devotada irmã, Nettie189. (ACP, p.207-9). 

 
 

 As expectativas sobre a reação de Celie, pode se dizer, são rompidas 

quando, na carta seguinte, a protagonista apresenta o caso com muita 

brevidade: “Querido Deus, [...] Meu pai foi linchado. Minha mãe era louca. Todos 

meus meio-irmão e irmã num são meus parente. Meus filho num são minha irmã 

nem meu irmão. O Pai num é o pai190” (ACP, p.210). Mantido quase em seu 

original, o trecho é reproduzido aos 133 min, via voz-over de Celie, enquanto 

esta caminha rumo à igreja onde o suposto pai seria velado: “a Nettie escreveu 

que meu pai de verdade foi linchado. Minha mamãe se casou com esse homem 

morto dois anos depois da morte do meu papai verdadeiro191” (A COR…, 1985, 

133min, tradução nossa). A dissonância do texto original evidencia-se, 

entretanto, na opção por substituir a indagação de Celie, após a revelação da 

irmã – “você [Deus] deve estar dormindo 192” (ACP, p.210) – por uma sequência 

que beira a comicidade, em que Celie, vestindo um casaco de pele e luvas 

vermelhas no funeral, é avisada pela madrasta que receberá a herança do pai 

biológico (que Alfonso tomara, anos antes, após a morte da mãe) e comemora, 

dançando.  

 

                                                           
189 The man had a wife whom he adored, and they had a little girl, barely two years old. She was 
also pregnant with another child. […]  Although the widow’s body recovered, her mind was never 
the same. She continued to fix her husband’s plate at mealtimes just as she’d always done and 
was always full of talk about the plans she and her husband had made. [...]  
While the second child was still a baby, a stranger appeared in the community, and lavished all 
his attention on the widow and her children; in a short while, they were married. [...]  
Two years before she died she had a baby girl that she was too sick to keep. Then a baby boy. 
These children were named Olivia and Adam. 
This is Samuel’s story, almost word for word. 
[…]  
Pa is not our pa! 
Your devoted Sister, Nettie. (TCP, p.176-7). 
190 “Dear God, […] My daddy lynch. My mama crazy. All my little half-brothers and sisters no kin 
to me. My children not my sister and brother. Pa not pa” (TCP, p.178). 
191 “Nettie write that my real daddy lynched. My mama marry this dead man two years after my 
real daddy dead” (A COR…, 1985, 133min).  
192 “you [God] must be sleep192” (TCP, p.178) 
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Figura 18 - Celie celebra a herança (a partir de 133min) 

 Os exemplos aqui cotejados ilustram como a técnica em voz-over 

efetivamente cumpre o papel de atribuir, a essa adaptação, o tom narrativo que 

se faz evidente nas cartas que compõem o romance. Mantendo-se o tom das 

cartas que Celie escreve a Deus – especialmente no início da adaptação, quando 

o espectador está sendo apresentado à história da protagonista – revela-se, por 

meio das interrupções em voz-over, uma espécie de harmonia com o tom 

intimista tão essencial ao gênero epistolar, comprovando-se que “[...] é 

parcialmente graças à pressão entre discurso e silêncio que filmes femininos 

tornam-se particularmente propensos a usar narrações em voz-over”193.  

(KOZLOFF, 2000, p.247, tradução nossa).  

 

  

                                                           
193 “[…] it is partially because of the pressure between speech and silence that women’s films are 
so particularly prone to use voice-over narration”. (KOZLOFF, 2000, p.247).  
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3.2 CARTAS EM CARTAS 
 

[…] however private and personal it may seem, is a letter marked by and sent to the world194.  
(FAVRET, 1993, p.53).  

 

 Partindo-se do pressuposto que “[...] narrativas epistolares não são 

simplesmente histórias contadas em cartas195” (DAY apud COOK, 1996, p.20, 

grifo do autor, tradução nossa), confirma-se haver diversas nuances ao se 

estudar um romance epistolar, nuances essas ampliadas quando se estuda a 

adaptação de um romance deste gênero. Como já exposto, das noventa cartas 

que compõem o romance, há vinte e duas escritas por Nettie que são, mesmo 

que a posteriori, recebidas por Celie. Reitera-se que não é foco deste estudo 

refletir profundamente a estrutura do romance epistolar, tampouco suas 

implicações; interessa, sim, buscar desvendar os mecanismos de adaptação 

cinematográfica do exemplar do gênero epistolar que compõe este corpora.  

 Tomando-se como base a materialidade das cartas, mesmo diminuídas 

em quantidade, elas não são excluídas completamente da adaptação. Apesar de 

serem objetos cenográficos em algumas sequências (como a carta que Sinhô 

recebe de Shug aos 31min40s), é no momento narrativo em que uma das cartas 

de Nettie é interceptada por Shug Avery (no romance, quadragésima-nona carta; 

no filme, 98min16s) que estas tornam-se, de fato, materializadas na adaptação. 

Originalmente o leitor é apresentado ao fato de uma das cartas de Nettie estar 

com Celie já no início da quadragésima-nona carta – “Querido Deus, Essa é a 

carta que eu tô sigurando na minha mão196” (ACP, p.140) – e, antes que qualquer 

explicação seja tecida acerca de como aquela carta foi parar nas mãos da 

protagonista, apresenta-se a carta de Nettie,  

Querida Celie,  
Eu sei que você acha que eu estou morta. Mas eu não estou. Eu 
escrevi para você também, todos esses anos, mas Albert disse 
que você nunca ouviria falar de mim outra vez e já que eu nunca 
recebi uma resposta sua todo esse tempo, eu acho que ele 
estava falando sério. Agora eu só escrevo no Natal e na Páscoa 
esperando que minha carta fique perdida entre os cartões do 
Natal e da Páscoa, ou que Albert sinta o espírito das festas e 
fique com pena de nós.  

                                                           
194 “[…] não importa o quão privada e pessoal a carta pareça, ela sempre será postada e enviada 
ao mundo”. (FAVRET, 1993, p.53).  
195 “[…] epistolary narratives are not simply stories told in letters” (DAY apud COOK, 1996, p.20, 
grifo do autor) 
196  “Dear God, This the letter I been holding in my hand” (TCP, p.119) 
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Há tanta coisa para contar para você que eu não sei, realmente, 
por onde começar. E provavelmente você também não vai 
receber esta carta. Tenho certeza que Albert ainda é o único que 
tira as cartas da caixa do correio.  
Mas se esta conseguir passar, uma coisa quero que você saiba, 
eu amo você e não estou morta. E Olivia está ótima e também o 
seu filho.  
Nós todos vamos voltar para casa antes do fim do outro ano.  
Sua irmã que ama você,  
Nettie197  (ACP, p.140-1).  
 

 Ao ler esse breve relato de Nettie, o leitor é apresentado a uma realidade 

completamente alheia àquela que até então perdurara na narrativa posto que, 

desde a décima-primeira carta (aquela em que Nettie passa uma temporada 

abrigada na casa da irmã transposto cinematograficamente à sequência da 

separação a ser estudada em 3.3.1), leitor e espectador desconhecem o 

paradeiro de Nettie. Gerald MacLean (apud GILROY; VERHOEVEN, 2000, 

p.178, tradução nossa) explica que “as cartas insistem na identidade da primeira 

pessoa que escreve e na especificidade da segunda pessoa ou pessoas a quem 

se destina; no entanto, essa insistência apenas faz sentido sob a luz do terceiro 

ausente e do excluído198”, sendo o terceiro, neste caso, o leitor. Ora, se as cartas 

de Nettie destinam-se diretamente à Celie, o leitor torna-se um leitor da leitora 

original, por isso, um excluído.  

 Atendo-se agora apenas à primeira carta de Nettie, esta pode ser 

encarada como o primeiro ponto de virada da narrativa, que, a partir desse 

momento, encaminha-se para seu desfecho. Ao ser informada sobre a 

sobrevivência de Nettie e de seus filhos, Celie percebe-se não mais vítima de 

seu destino, mas uma esperançosa sobrevivente daquela situação quase 

insustentável na qual habituou-se a viver, ou seja, “as cartas que Nettie escreve 

                                                           
197 Dear Celie, 
I know you think I am dead. But I am not. I been writing to you too, over the years, but Albert said 
you’d never hear from me again and since I never heard from you all this time, I guess he was 
right. Now I only write at Christmas and Easter hoping my letter get lost among the Christmas and 
Easter greetings, or that Albert get the holiday spirit and have pity on us. 
There is so much to tell you that I don’t know, hardly, where to begin—and anyway, you probably 
won’t get this letter, either. I’m sure Albert is still the only one to take mail out of the box. 
But if this do get through, one thing I want you to know, I love you, and I am not dead. And Olivia 
is fine and so is your son. 
We are all coming home before the end of another year. 
Your loving sister, Nettie. (TCP, p.119).  
198 “letters may insist on the identity of the first-person who writes, and on the specificity of the 
second person or persons addressed; but this insistence only makes sense in light of and absent 
and excluded third” (MACLEAN apud GILROY; VERHOEVEN, 2000, p.178) 
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à Celie memorializam [...] o soerguimento moral199” (KAUFFMAN, 2001, p.190, 

tradução nossa) de sua família. Rompe-se, com o recebimento da carta, o 

paradigma emocional no qual a protagonista estagnou-se, pois “o que nos move, 

o que nos faz sentir, é também aquilo que nos segura em um lugar, ou nos dá 

uma morada200” (AHMED, 2004, p.11, tradução nossa) – ora, Celie aceitava, 

quase de forma apática, a realidade de sua existência por sentir-se quase parte 

indissociável daquele lugar, daquela situação, logo a inesperada carta da irmã 

(re)apresenta a protagonista emoções que essa desconhecia (ou não mais 

reconhecia). Ressalta-se que “[...] as emoções não se relacionam apenas aos 

movimentos, mas também às relações ou ao que nos conecta com isto ou 

aquilo201” (AHMED, 2004, p.11, tradução nossa). Dessa forma, ao ter suas 

emoções reestruturadas, Celie inicia seu caminho em direção à sua libertação, 

que será consolidada em seu rompimento com o marido e consequente partida, 

nas septuagésima-quarta e septuagésima-quinta cartas.  

 Para que se esclareça a estrutura narrativa empregada nesta carta, 

recorre-se ao estudioso Yves Reuter (1996) e suas explanações acerca das 

chamadas “narrativas encaixadas”. Em seu livro Introdução à análise do 

romance, Reuter (1996, p.80) estabelece que:  

As relações entre a narrativa primeira (ou ‘de encaixe’) e a 
narrativa segunda (ou ‘encaixada’) podem [...] ser múltiplas, 
explícitas ou implícitas, de embaralhamento ou de 
esclarecimento da história, de explicação, de predição, de 
comentário, etc.   

 

 De maneira explícita, a carta em que Celie expõe ao seu destinatário 

(Deus) a carta de Nettie é a carta de encaixe, ao passo que a carta transcrita da 

irmã é a carta encaixada. Tendo uma função de esclarecimento da história, a 

carta encaixada apresenta ao leitor (e à protagonista) uma realidade até então 

ignorada (logo, inexistente) que, passa a ser desvendada em paralelo à realidade 

descrita por Celie. É apenas na nonagésima carta que as realidades finalmente 

se tornarão unas.  

                                                           
199 “Nettie’s letters to Celie memorialize” (KAUFFMAN, 2001, p.190) 
200 “what moves us, what makes us feel, is also that which holds us in place, or gives us a dwelling 
place” (AHMED, 2004, p.11) 
201 “[...] emotions are not only about movement, they are also about attachments or about what 
connects us to this or that” (AHMED, 2004, p.11)  
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 Ainda atentado à carta quarenta e nove, o detalhamento concernente a 

descoberta da carta de Nettie é exposto após o término da carta encaixada, ou 

seja, é apenas após ler Nettie que o leitor volta a ler Celie buscando explicação 

para aquele inesperado fato. O mistério sobre como a carta de Nettie fora 

entregue à Celie só se desvenda na quinquagésima carta: “Sábado de manhã 

Shug colocou a carta de Nettie no meu colo. [...] Ele tava escondendo suas carta, 

Shug falou202”. (ACP, p.143).   

 Assim como na narrativa, esse trecho da adaptação faz-se de relevância 

imensurável (sua duração é de quase sete minutos): na sequência reproduzida 

– que é atrelada a outra inédita, em que Celie prepara o peru de Páscoa, 

enquanto os embriagados Sinhô e Grady pintam os ovos de Páscoa com as 

crianças – Shug ouve o carteiro e vai à caixa de correio: “Vou buscar minha 

correspondência. Vão me mandar um contrato de Memphis203” (98min16s, 

tradução nossa).  Ressaltam-se, sobre este trecho, duas questões deveras 

intrigantes sobre a adaptação: a mudança do feriado que se retrata e o 

estabelecimento pontual do tempo em que os dados fatos ocorrem. Explica-se: 

aos 98min16s formaliza-se o tempo narrativo, datando-o “Primavera de 1936”; 

ademais, a volta de Shug Avery à residência dos Johnson ocorre no feriado da 

Páscoa – originalmente, Celie descreve a chegada de Shug no Natal na 

quadragésima-quinta carta: “A Shug escreveu que tinha uma grande surpresa 

que queria trazer no Natal204” (ACP, p.130). Essa adaptação temporal pode 

justificar-se como aquilo que Christian Metz explica ser “impressão de realidade”: 

mais do que o romance, mais do que a peça de teatro, mais do 
que o quadro do pintor figurativo, o filme nos dá o sentimento de 
estarmos assistindo diretamente a um espetáculo quase real 
[...]. Desencadeia no espectador um processo ao mesmo tempo 
perceptivo e afetivo de participação [...], conquista de imediato 
de uma espécie de credibilidade [...], encontra o meio de se 
dirigir à gente no tom da evidência [...]. Há um modo fílmico da 
presença, o qual é amplamente crível. (METZ, 2012, p.16-17, 
grifos do autor).  

 

                                                           
202 “Saturday morning Shug put Nettie letter in my lap. […] He been keeping your letters, say 
Shug.” (TCP, p.121).  
203 “I’ll go get my mail. Some people send down an agreement from Memphis” (A COR..., 1985, 
98min16s) 
204 “Shug write she got a big surprise, and she intend to bring it home for Christmas” (TCP, p.109) 
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 Essa credibilidade no trecho adaptado descrito pode sim associar-se à 

especificidade da data, que é reiterada com o estabelecimento prévio do tempo 

por escrito, além da inserção de elementos cênicos que retomam o feriado, a 

saber, a pintura dos ovos. Simbolicamente, por se tratar da primavera, a estação 

do ano que está comumente ligada à transformação da natureza, seria mais 

interessante como se esta já antecipasse transformação da vida da protagonista, 

que tem início nesse exato momento narrativo.   

Apesar da figura do carteiro ser recorrente na adaptação (ele traz as 

cartas de Shug, Nettie, e as cartas de Nettie que permaneceram ocultas), não 

há indícios claros de qualquer carta de Nettie em nenhuma das cartas anteriores.  

Pois bem, ainda na carta quarenta e nove, após a transcrição da carta de Nettie, 

Celie reproduz um diálogo com Shug em que esta indaga sobre o paradeiro de 

Nettie e fornece as primeiras pistas sobre a existência de suas cartas:  

Ela falou, Será que ela num tá num lugar que tem um selo 
engraçado, você acha? Ela parecia que tava matutando. Falou, 
Quando o Albert e eu vamo lá na caixa do correio tem vez que 
tem uma carta lá com um monte de selo engraçado. Ele nunca 
fala nada sobre isso, só bota a carta dentro do bolso. Uma vez, 
eu pedi pra ver os selo mas ele falou que me dava mais tarde. 
Mas nunca deu205. (ACP, p.141). 
 

Encerra-se a carta quarenta e nove e inicia-se a cinquenta sem outras 

referências à carta transcrita de Nettie, retomando-se o retrato do cotidiano, 

como nas cartas anteriores. Na quinquagésima carta, após quatro curtos 

parágrafos em que se apresentam relatos enciumados da relação de Shug e 

Sinhô, Celie revela: 

Sábado de manhã Shug botou a carta de Nettie no meu colo. A 
rainha gordinha da Inglaterra tava num selo, depois mais selo 
com amendoim, palmeira, seringueira e dizia África. Eu num sei 
onde é a Inglaterra. Também não sei onde é a África. Por isso, 
eu ainda num sei onde a Nettie tá.  
Ele tava escondendo suas carta, Shug falou.  
Não, eu falei. Tem vez que o Sinhô é ruim, mas ele num é tão 
ruim assim.  
Ela falou, Hum, ele é tão ruim sim.  
Mas como ele fez isso? eu perguntei. Ele sabe que a Nettie é 
tudo no mundo pra mim.  
Shug falou que ela num sabia, mas que a gente ia discobrir. 

                                                           
205 Shug say, She wouldn’t be someplace with funny stamps, you don’t reckon? She look like she 
studying. Say, Sometimes when Albert and me walk up to the mailbox there be a letter with a lot 
of funny looking stamps. He never say nothing bout it, just put it in his inside pocket. One time I 
ast him could I look at the stamps but he said he’d take it out later. But he never did.  (TCP, 
p.120). 
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A gente fechou o envelope de novo e botou de volta no bolso do 
Sinhô206. (ACP, p.143-4). 

 

Explicada a procedência da carta, o leitor aguarda o desenrolar dessa 

inesperada descoberta. Na adaptação, enquanto Celie prepara o peru para o 

almoço de Páscoa, Sinhô, Grady e as crianças pintam ovos na sala de jantar. 

Shug, ao ouvir o carteiro, vai à caixa do correio por estar esperando um contrato 

de Memphis. É importante explicitar que Albert não permitia que ninguém 

recolhesse as cartas a não ser ele mesmo (como Nettie relata em sua carta) e 

que o fato de Shug conseguir burlá-lo só ocorre por este se encontrar 

completamente embriagado. A sequência cênica se reproduz nos fotogramas 

que seguem:   

 

 

Figura 19 - Sinhô e Grady pintam ovos de Páscoa (a partir de 98min16s) 

 

 

                                                           
206 Saturday morning Shug put Nettie letter in my lap. Little fat queen of England stamps on it, 
plus stamps that got peanuts, coconuts, rubber trees and say Africa. I don’t know where England 
at. Don’t know where Africa at either. So I still don’t know where Nettie at. 
He been keeping your letters, say Shug. 
Naw, I say. Mr. _____ mean sometimes, but he not that mean. 
She say, Humpf, he that mean. 
But how come he do it? I ast. He know Nettie mean everything in the world to me. 
Shug say she don’t know, but us gon find out. 
Us seal the letter up again and put it back in Mr. _____ pocket. (TCP, p.121).   
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Figura 20 - Shug busca a correspondência (a partir de 98min16s) 

 

 

Figura 21 - Shug traz a carta de Nettie (a partir de 98min16s) 
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Figura 22 - Shug leva Celie ao encontro da carta (a partir de 98min16s) 

 

 

Figura 23 - Celie tem a carta em mãos (a partir de 98min16s) 
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Figura 24 - O remetente da carta se confirma (a partir de 98min16s) 

 Destaque, aqui, para a importância do envelope. A estudiosa Mary Favret 

explica que “[...] a correspondência nem sempre é um meio transparente; antes 

disso, ela garante bloqueio, limites e distância. Em resumo, [devemos] ler o a 

contingência do envelope que circunda qualquer carta207” (FAVRET, 2004, p.56. 

tradução nossa).  Na carta original, não há referências ao envelope; entretanto, 

na quinquagésima-primeira carta, quando Celie e Shug Avery descobrem onde 

todas as cartas de Nettie estão guardadas, os envelopes ganham destaque:  

 

Ela falou. É simples. Nós tiramo as carta dos envelope, deixamo 
os envelope do jeitinho que eles tão. [...]. 
Eu esquentei o fugão, botei a cheleira. A gente foi botando os 
envelope no vapor até que todas as carta tavam lá encima da 
mesa. Aí a gente botou os envelope de volta no fundo do baú208. 
(ACP, p.148).  
 

 Dessa maneira, mesmo sem ser apresentado o processo de abertura das 

cartas (o encontro das cartas no baú do Sinhô é adaptado na sequência, em 

                                                           
207 “[...] the correspondence is never simply a transparent medium; rather, it promises blockage, 
limits and distance. In short, [we should] read the envelope of contingency that surrounds any 
letter207” (FAVRET, 2004, p.56).  
208 She say, Simple. We take the letters out of the envelopes, leave the envelopes just like they 
is. […]. 
I heated the stove, put on the kettle. Us steam and steam the envelopes until we had all the letters 
laying on the table. Then us put the envelopes back inside the trunk. (TCP, p.126).  
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108min19s), os envelopes tornam-se parte integrante da composição cênica que 

se reproduz.  

Mesmo materializado no longa-metragem, o conteúdo da carta de Nettie 

representa uma condensação entre informações contidas nas cartas quarenta e 

nove, cinquenta e um e cinquenta e cinco (todas escritas por Nettie no romance). 

Essa condensação é justificável uma vez que “ normalmente o filme é feito para 

que se trabalhe da percepção à significação [...]; a ficção literária […] começa 

com signos (grafemas e palavras) até construir proposições que tentam 

desenvolver a percepção209” (ANDREW apud LEITCH, 2007, p.179, tradução 

nossa). Tendo a duração de quase cinco minutos, a percepção do espectador 

(seja este leitor ou não) parte primeiro da materialidade da carta para chegar ao 

seu conteúdo, que é lido por Celie, por Shug, ou ainda pelas duas, em coro. O 

conteúdo da carta se descreve a seguir (100min37s):  

(Conteúdo da quadragésima nona carta)  
Celie: 18 de abril de 1953, Querida Celie, Eu sei que você acha 
que eu estou morta, mas eu não estou. Eu tenho escrito para 
você também, todos esses anos, mas Albert disse que você 
nunca ouviria falar de mim outra vez e já que eu nunca recebi 
uma resposta sua todo esse tempo, e, como nunca mais tive 
notícias sua, acho que ele estava falando sério.  
Agora eu só escrevo no Natal e na Páscoa esperando que minha 
carta fique perdida entre os cartões do Natal e da Páscoa, ou 
que Albert sinta o espírito das festas e fique com pena de nós.  
Shug Avery: Há tanta coisa para contar para você que eu nem 
sei por onde começar. E provavelmente você também não vai 
receber esta carta. Tenho certeza que Albert ainda é o único que 
tira as cartas da caixa do correio.  Mas se esta conseguir passar, 
uma coisa quero que você saiba... 
Celie: Eu amo você e não estou morta. Eu amo você e não estou 
morta.  
(Conteúdo da quinquagésima terceira carta)  
Shug Avery: A mulher que você conheceu na cidade se chama 
Corrine. Seu marido se chama Samuel. Religiosos tementes à 
Deus e muito bons para mim.  
(Conteúdo da quinquagésima quinta carta)  
Seu único pesar, no começo, é não conseguir ter filhos. E agora 
eles dizem... 
Celie: Agora eles dizem que Deus os enviou Olivia e Adam. Sim, 
os filhos que Deus enviou a eles são seus filhos. E eles têm sido 
criados com amor. E agora Deus me enviou para cuidar deles, 
para protegê-los e acalentá-los, para dedicar todo o amor que 
sinto por você a eles.  

                                                           
209 “generally the film is found to work from perception toward signification […]; literary fiction [...] 
begins with signs (graphemes and words) building to propositions which attempt to develop 
perception” (ANDREW apud LEITCH, 2007, p.179) 
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Celie e Shug Avery: Parece um milagre, não acha? E, é claro, 
impossível de você acreditar.  
(Conteúdo inédito)  
Olivia e Adam estão comigo, crescendo juntos, uma família.  
C: Sua irmã amorosa, Nettie210.  (tradução nossa). 

 

 Apesar de não trazer exclusivamente a informação da primeira carta de 

Nettie que Celie acessa, ao condensar-se informações cruciais à compreensão 

do paradeiro de Nettie e dos filhos de Celie nessa primeira carta materializada 

na adaptação, acredita-se que Spielberg tenha acertado em apresentar, logo na 

primeira inserção da voz deslocada de Nettie na narrativa, uma explicação 

sucinta – porém coerente – acerca do fato de Nettie e dos filhos de Celie 

encontrarem-se juntos na África. Da quinquagésima-terceira carta, adapta-se: “A 

senhora que você conheceu na cidade se chama Corrine. A menininha se chama 

Olivia. O marido é o Samuel. O nome do menino é Adam. Eles são religiosos 

praticantes e me tratam muito bem211” (ACP, p.152); da quinquagésima-quinta,  

A única tristeza deles no início foi não poder ter filhos. E aí, eles 
falaram, “Deus” enviou Olivia e Adam para eles.  
Eu queria dizer, “Deus” enviou também a irmã e a tia deles, mas 
não falei. Sim, Celie, os filhos que “Deus” enviou para eles são 
os seus filhos. E eles estão sendo criados com muito amor, 
caridade cristã e consciência de Deus. E agora “Deus” me 
enviou aqui para olhá-los, protegê-los e amá-los. Cobri-los com 

                                                           
210 (Content from the forty-ninth letter)    
Celie: April 18, 1935, Dear Celie, I know you think I’m dead, but I’m not. I’ve been writing to you 
over the years, but Albert said you’d never hear from me again, and since I never heard from you 
all this time, I guess he was right. 
Now I only write at Christmas and Easter, hoping my letters get lost among the Christmas and 
Easter greetings, or that Albert get the holiday spirit and have pity on us.  
Shug Avery: There is so much to tell you, I hardly know where to begin. And anyway, you probably 
won’t get this letter either. I am sure Albert is still the only one to take mail out of the box. But if 
this does not get through, one thing I want you to know… 
Celie: I love you and I am not dead. I love you and I’m not dead.  
(Content from the fifty-third letter)    
Shug Avery: The lady you met in town is named Corinne. Her husband name Samuel. Sanctified 
religious and very good to me.  
(Content from the fifty-fifth letter)    
They only sorrow in the beginning was that they could not have children. And then they say… 
Celie: Then they say God sent them Olivia and Adam. Yes, their children sent by God are your 
children. And they have been brought up in love. And now God has sent me to watch over them, 
to protect and to cherish them, to lavish all the love I fell for you on them. 
Celie and Shug Avery: It’s a miracle, isn’t it? And no doubt impossible for you to believe.  
(Original content)  
Olivia and Adam are with me, all growing up together, a family. 
Celie: Your loving sister, Nettie.  (A COR..., 1985, 100min37s).  
211  “The lady you met in town is name Corrine. The little girl’s name is Olivia. The husband’s 
name is Samuel. The little boy’s name is Adam. They are sanctified religious and very good to 
me” (TCP, p.128) 
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todo amor que eu sinto por você. É um milagre, não é? E sem 
dúvida impossível para você acreditar212. (ACP, p.159). 
 

Ao expor o milagre no qual se encontra inserida (criando os filhos da irmã), 

“evidencia-se a existência de diversos tempos que se respondem e se 

entrecruzam213” (TACCA, 1985, p.42, tradução nossa). Ora, até o exato 

momento em que se desconheciam as cartas de Nettie, o tempo exclusivo das 

narrativas era aquele narrado por Celie, desde seus quatorze anos até quase 

trinta anos mais tarde, todos vividos no interior da Geórgia e descritos 

linearmente. As cartas de Nettie elevam o tempo narrativo das obras a um 

patamar completamente distinto, posto que as cartas endereçadas à 

protagonista lhe são enviadas ao longo de cerca de trinta anos, versando desde 

a partida da irmã até sua longa estadia na África.  

Mesmo ausente do espaço narrativo habitado pela protagonista, Nettie 

torna-se, em ambas narrativas, uma das “personagens catalisadoras, [...] que 

toma decisões, adiciona informações, ou cria conflitos entre as protagonistas214” 

(SEGER, 1992, p.123, tradução nossa); neste caso, ao trazer à tona o fato de os 

filhos de Celie terem sobrevivido em condições saudáveis, a irmã da protagonista 

torna-se essencial ao desenvolvimento da trama.   

A partir de então, trechos das cartas cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, 

cinquenta e oito, sessenta e um, sessenta e dois, sessenta e quatro, sessenta e 

cinco e setenta e dois são o aporte para a sequência adaptativa. Apesar de 

menor em número (vinte e duas cartas no romance), a relevância da 

materialização das cartas de Nettie é indiscutível também na adaptação. Em seu 

A significação no cinema, Christian Metz (2012, p.27) discorre sobre aquilo que 

chama “realidade parcial” e “realidade total”, conceitos que se aplicam 

adequadamente aqui. Tomando a realidade que se conhecia da narrativa até a 

quadragésima-nona carta (100min37s) como realidade parcial, por esta ser “uma 

                                                           
212 Their only sorrow in the beginning was that they could not have children. And then, they say, 
“God” sent them Olivia and Adam. 
I wanted to say, “God” has sent you their sister and aunt, but I didn’t. Yes, their children, sent by 
“God” are your children, Celie. And they are being brought up in love, Christian charity and 
awareness of God. And now “God” has sent me to watch over them, to protect and cherish them. 
To lavish all the love I feel for you on them. It is a miracle, isn’t it? And no doubt impossible for 
you to believe. (TCP, p.133) 
213 “hace patente la existencia de diversos tiempos que se responden y entrecruzan” (TACCA, 
1985, p.42) 
214 “catalyst characters, [...] who make decisions, add information, or create conflicts with the 
protagonists” (SEGER, 1992, p.123) 
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representação que integra uma parte pequena demais de alusões à realidade 

não [sendo] suficientemente indicativa para que a ficção tome corpo [...]” (METZ, 

2012, p.27, grifo do autor), compreende-se que o fato de Celie desconhecer o 

destino da irmã e dos filhos impossibilita que a protagonista (e 

consequentemente leitores e espectadores) compreendam a narrativa em sua 

completude. Ao trazer à cena narrativa “[...] elementos suficientes de realidade 

[…]” (METZ, 2012, p.27), as cartas de Nettie tratam de preencher lacunas que 

tornavam a vida da protagonista incompleta, chegando-se, então, à realidade 

total.   

 Em cerca de seis minutos (entre 108min37s e 114min20s), o cineasta 

conduz o espectador em uma breve viagem à África do início do século XX, 

viagem esta narrada pelas cartas e pela voz-over de Nettie. Uma vez que a 

narrativa é protagonizada por Celie (que jamais visita a Monróvia), acredita-se 

que foram escolhidos fatos essenciais à compreensão global da trama na 

adaptação, por isso toda a contextualização apresentada por Nettie ao longo de 

suas cartas no romance é excluída pelo diretor. 

 Ressalta-se que mesmo em se tratando de uma sequência 

aparentemente ininterrupta, esta não é; à medida em que lê as cartas de Nettie, 

sempre conduzida pela voz-over da irmã, Celie é transposta ao espaço e ao 

tempo de cada uma das cartas lidas. Apesar de sutis, notam-se movimentos de 

câmera, transformações de cenário e de figurino, mudanças climáticas, efeitos 

esses que têm como principal função denotar a mudança entre o paradigma da 

leitora Celie para o paradigma Monróvia e assim com seis mudanças sucessivas 

neste mesmo molde, com se observa nos fotogramas a seguir:  
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Figura 25 - Celie exerce o papel de leitora: inserção 1 (a partir de 108min19s)  

 

 

Figura 26 -  Celie exerce o papel de leitora: inserção 2 (a partir de 109min50s) 
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Figura 27 -  Celie exerce o papel de leitora: inserção 3 (a partir de 110min42s)  

 

 

Figura 28 -  Celie exerce o papel de leitora: inserção 4 (a partir de 111min35s) 
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Figura 29 – Celie exerce o papel de leitora: inserção 5 (a partir de 112min15s) 

 

 

Figura 30 – Celie exerce o papel de leitora: inserção 6 (a partir de 112min46s) 

 

 A passagem do tempo durante a leitura das cartas da irmã é brevemente 

notada na carta cinquenta e nove, em que Celie explica:  

 

O que foi de susto, de choro, de suar o nariz, tentando entender 
todas as palavra, eu num sei. Foi priciso muito tempo só pra ler 
as primeira duas ou três carta. Quando a gente chegou onde ela 
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tava bem e morando na África, Sinhô e Grady voltaram pra 
casa215. (ACP, p.171) 

   

 Ao considerar-se o histórico de Celie (praticamente alfabetizada pela 

irmã), a morosidade em ler as cartas (na narrativa original, Celie lê dezoito cartas 

da irmã antes de deixar o marido) e acessar as informações nelas impressas é 

mais do que justificável, como explica Kauffman (2001, p.92, tradução nossa): “a 

lenta evolução da consciência histórica de Celie é acompanhada por mudanças 

em seu estilo, uma vez que consegue dominar a leitura e a escrita216”.  

Estabelecidas as condições de leitura de Celie, destaca-se parte do conteúdo da 

quinquagésima-quinta carta, conteúdo este que inicia a sequência adaptativa.   

 

 

Quadro 8 – Carta 55 

WALKER, 2009, p.157 A COR…, 1985, 108min37s 

Acabei vindo para a África porque uma 
das missionárias que era para ter 
acompanhado a Corrine e o Samuel para 
ajudar com as crianças e a organização da 
escola, de repente casou-se com um 
homem que ficou com medo de deixar que 
ela viesse e também se recusou a 

acompanhá-la217. 

Querida Celie, o motivo2.4.2 
 pelo qual estou na África é que uma das 
missionárias que deveria vir com Corrine e 
Samuel para ajudá-los com as crianças e 
na organização da escola, casou-se de 
repente, e eu vim em seu lugar218. 
(tradução nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A primeira informação que se apresenta aqui é o motivo que levou Nettie 

à África: acompanhar missionários cristãos. Isto, que é o fio-condutor da estadia 

de Nettie e dos sobrinhos na fictícia Monróvia, reitera a ideia de tradição tão 

cultuado na primeira metade do século XX, quando a narrativa se desenvolve. 

Sob o prisma do colonizador, que à essa época histórica já não ocupava tal papel 

com plenitude, o africano ainda “[...] gira em torno do pivô do estereótipo para 

                                                           
215 What with being shock, crying and blowing my nose, and trying to puzzle out words us don’t 
know, it took a long time to read just the first two or three letters. By the time us got up to where 
she good and settled in Africa, Mr. _____ and Grady come home. (TCP, p.144).  
216 “the slow evolution of Celie’s historical consciousness is accompanied by changes in her style 
as she masters reading and writing” (KAUFFMAN, 2001, p.192).    
217 The reason I am in Africa is because one of the missionaries that was supposed to go with 
Corrine and Samuel to help with the children and with setting up a school suddenly married a 
man who was afraid to let her go, and refused to come to Africa with her. (TCP, p.130).  
218 Dear Celie, the reason why I am in Africa is because one of the missionaries that was 
supposed to go with Corinne and Samuel to help with the children and set up the school, suddenly 
married a man, and I came in her place. (A COR…, 1985, 108min37s).  
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retornar a um ponto de total identificação” (BHABHA, 2013, p.132, grifo do autor), 

estereótipo, este, importado do colonizador. As primeiras referências sobre a 

África representam a vida selvagem à qual normalmente se associa o continente. 

A emoção de Nettie ao chegar à África é adaptada diretamente da 

quinquagésima-oitava carta:  

 

Quadro 9 – Carta 58 

WALKER, 2009, p.169 A COR…, 1985, 108min37s 

Eu falei na primeira visão que tive do litoral 
africano? Alguma coisa me tocou, na 
alma, Celie, e como se eu fosse um 
grande sino, eu simplesmente vibrei219.   

Na minha primeira visão da costa africana, 
algo tocou em minha alma, Celie, como 
um grande sino. E eu simplesmente 
vibrei220. (tradução nossa).  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O fato de vibrar ao chegar à costa africana denota uma identificação 

quase intrínseca de Nettie com aquele lugar, aquele povo, como ela mesma 

descreve na quinquagésima-oitava carta à irmã. Essa identificação quase 

emocional, porém, não foi adaptada:  

É o povo mais preto que eu já vi, Celie. São tão pretos como as 
pessoas que a gente fala que “Fulano de tal é mais do que preto, 
é preto-azulado”. Eles são tão preto, Celie, que brilham. O que é 
outra coisa que o pessoal da nossa cidade gosta de dizer sobre 
gente realmente preta. Mas, Celie, tente imaginar uma cidade 
cheia dessa gente brilhando, pessoas  preto-azuladas vestindo 
túnicas magníficas, azuis com desenhos como as mais chique 
colchas de retalhos. Altos, magros, com pescoços alongados e 
costas retas. Será que você consegue imaginar isso, Celie? 
Porque eu senti como se estivesse vendo pretos pela primeira 
vez. E Celie, tem alguma coisa mágica nisso tudo.  
[…] 
E nos ajoelhamos lá mesmo no convés e agradecemos a Deus 
por nos ter deixado ver a terra pela qual nossas mães e pais 
choraram – e viveram e morreram – para ver outra vez221. (ACP, 
p.167;169, grifo da autora).  

                                                           
219 Did I mention my first sight of the African coast? Something struck in me, in my soul, Celie, 
like a large bell, and I just vibrated. (TCP, p.143).   
220 On my first sight of the Africa Coast, something struck in my soul, Celie, like a large bell. And 
I just vibrated. (A COR…, 1985, 108min37s) 
221 They are the blackest people I have ever seen, Celie. They are black like the people we are 
talking about when we say, “So and so is blacker than black, he’s blueblack.” They are so black, 
Celie, they shine. Which is something else folks down home like to say about real black folks. But 
Celie, try to imagine a city full of these shining, blueblack people wearing brilliant blue robes with 
designs like fancy quilt patterns. Tall, thin, with long necks and straight backs. Can you picture it 
at all, Celie? Because I felt like I was seeing black for the first time. And Celie, there is something 
magical about it.  
[…] 
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 Partindo-se da premissa que Nettie nascera e crescera na Georgia, 

estado americano que fora reduto de escravos, não soa natural o fato de a irmã 

da protagonista emocionar-se tanto ao encontrar, no Senegal, um grupo de 

negros. “A diferença do objeto da discriminação é ao mesmo tempo visível e 

natural – cor como signo cultural/político de inferioridade ou degeneração, a pele 

como sua identidade natural” (BHABHA, 2013, p.137, grifos do autor); ou seja, 

mesmo visível a cor de sua pele (e todas as implicações arraigadas a isso), Nettie 

encanta-se com a visibilidade da pele daqueles que observa nas ruas da capital 

do Senegal, como se a personagem reconhecesse naqueles a identidade natural 

que, de alguma maneira, era lhe tolhida em sua terra natal. Além disso, a jovem 

missionária e seus companheiros reconhecem-se como herdeiros daquela 

tradição, sublinhando-se “[...] as continuidades históricas, conversações 

subculturais, fertilizações cruzadas intertextuais e interculturais, que fazem 

parecer plausível a noção de uma cultura negra distinta e consciente” (GILROY, 

2012, p.353). Ignorando-se o reconhecimento de Nettie e da família com o povo 

africano, a primeira inserção do cenário africano na adaptação faz referência às 

paisagens, talvez como uma alusão às descrições de Nettie: 

 

                                                           
And we kneeled down right on deck and gave thanks to God for letting us see the land for which 
our mothers and fathers cried—and lived and died—to see again. (TCP, p.141;143, grifo da 
autora).  
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Figura 31 – Primeiras imagens da África (a partir de 108min19s) 

 

  

 

Figura 32 – Celie imagina a irmã na África (a partir de 108min19sa) 

  

 Antes de passar a próxima carta de Nettie, convém ressaltar que, mesmo 

em se tratando de uma narrativa que revela um tempo histórico que data a 

primeira metade do século XX, é interessante observar a relevância que a escrita 

de cartas tem na vida de Nettie, trecho reproduzido na adaptação quase com 

completude:  
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Quadro 10 – Carta 62 A 

WALKER, 2009, p.184 A COR…, 1985, 108min37s 

Faz muito tempo que não tenho tido tempo 
para escrever. Mas sempre, não importa o 
que estou fazendo, eu estou escrevendo 
para você. Querida Celie, eu digo na 
minha cabeça no meio das Vésperas, no 
meio da noite, enquanto estou 
cozinhando. Querida, querida Celie. E eu 
imagino que você realmente recebe 
minhas cartas e que você está me 
escrevendo também: Querida Nettie, é 
assim que é minha vida222.  
 

Faz bastante tempo que não consigo 
escrever, mas não importa o que eu esteja 
fazendo, sempre estou escrevendo para 
você223. (tradução nossa).  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

 A importância de escrever intensifica-se quando as cartas escritas 

chegam ao seu destinatário, uma vez que estas “[...] constroem pontes entre os 

espaços geográficos e interpessoais que separavam as pessoas [...]224” 

(DECKER, 1998, p.4) – no caso da narrativa, pontes tão necessárias e sólidas 

que são responsáveis pela grande mudança paradigmática a qual protagonista 

e leitor são expostos. Ainda que vivendo em meio a uma tribo africana, Nettie 

consegue enviar notícias a irmã, que mesmo não possuindo o mesmo nível de 

conhecimento linguístico das cartas recebidas, acessa as informações 

compartilhadas, ou seja, o ato de escrever cartas revela-se “[...] de uma prática 

discursiva às quais pessoas de praticamente todas as classes sociais e nível de 

alfabetização podiam recorrer, mesmo que de forma desigual225”. (DECKER, 

1998, p.4, tradução nossa).  

 É na sexagésima-primeira carta que Nettie descreve a tribo Olinka, trecho 

adaptado de maneira bastante semelhante:  

 

                                                           
222 It has been a long time since I had time to write. But always, no matter what I’m doing, I am 
writing to you. Dear Celie, I say in my head in the middle of Vespers, the middle of the night, while 
cooking, Dear, dear Celie. And I imagine that you really do get my letters and that you are writing 
me back: Dear Nettie, this is what life is like for me. (TCP, p.156).  
223 It’s been a long time since I had time to write, but always, no matter what I’m doing, I’m writing 
to you. (A COR..., 1985, 108min37s). 
224 “[…] bridge the geographic and interpersonal spaces that separated people […]” (DECKER, 
1998, p.4) 
225 “[…] a discursive practice to which people of nearly every class and level of literacy had 
recourse, however unequal” (DECKER, 1998, p.4)  
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Quadro 11 – Carta 61 

WALKER, 2009, p.178 A COR…, 1985, 109min50s 

[…] Olinka, quatro dias a pé pelo mato. 
Selva para você. Ou talvez não. Você 
sabe o que é uma selva? Bem. Árvores e 
árvores ainda mais árvores. E grandes. 
São tão grandes que parecem que foram 
construídas. E trepadeiras. E 
samambaias. E pequenos animais. 
Sapos. Cobras, também, de acordo com o 
Joseph. Mas graças a Deus não vimos 
nada disso, só lagartixas corcundas do 
tamanho de seu braço, que o povo daqui 
caça e come226. 

Olinka fica a uma distância de quatro dias 
de caminhada do porto por entre a mata. 
Você sabe o que é uma selva? Árvores e 
árvores e depois mais árvores no topo. E 
enormes! Elas são tão grandes, que 
parece que foram construídas. E 
trepadeiras e samambaias e animais e 
barulhos que te fazem pensar o que estará 
à espreita atrás das sombras de cada 
mato227. (tradução nossa).  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A preocupação em manter-se viva a cena em que se descreve a 

localização geográfica na qual a tribo se insere (a selva) é representada com a 

inserção de mais um animal selvagem à cena: um elefante. Nota-se que os 

animais selvagens que circundam os missionários na adaptação são animais 

que comumente que não amedrontam, reiterando-se a integração das 

personagens ao novo espaço em que se inserem. 

 

                                                           
226 […] Olinka, some four days march through the bush. Jungle, to you. Or maybe not. Do you 
know what a jungle is? Well. Trees and trees and then more trees on top of that. And big. They 
are so big they look like they were built. And vines. And ferns. And little animals. Frogs. Snakes 
too, according to Joseph. But thank God we did not see any of these, only humpbacked lizards 
as big as your arm which the people here catch and eat. (TCP, p.150)  
227 Olinka is four days march through the bush from the harbor. Do you know what a jungle is? 
Tress and trees and then more trees on top of that.  And big! They are so big, they look like they 
were built. And vines and ferns and animals and noises that make you wonder what is lurking 
there behind the shadows of every bush. (A COR..., 1985, 109min50s). 
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Figura 33 – Representação da selva (a partir de 109min50s) 

 

 

Figura 34 – Nettie e os missionários chegam à selva (a partir de 109min50s) 

 

 Retornando à carta sessenta e dois, é dela que provém a explicação do 

papel social que Nettie, Samuel e Corrine desempenham na tribo Olinka. A 

função de missionários ultrapassa os limites da religião, chegando às salas de 

aula:  
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Quadro 12 – Carta 62 B 

WALKER, 2009, p.184-5 A COR…, 1985, 110min48s 

Nós levantamos às 5 horas para um ligeiro 
café da manhã de pudim de milho e frutas, 
e vamos para as aulas. Nós ensinamos às 
crianças inglês, ler, escrever, história, 
geografia, aritmética e as histórias da 
Biblia. Às onze horas a gente para o 
almoço e as tarefas domésticas. De uma 
até às quatro horas, é quente demais  para 
se mexer, mas algumas mães se sentam 
atrás de suas cabanas e costuram. Às 
quatro horas nós ensinamos às crianças 
mais velhas e à noite nós estamos 
disponíveis para os adultos. Algumas 
crianças mais velhas estão acostumadas 
com a escola das missões, mas as 
menores não. As mães muitas vezes as 
arrastam até aqui gritando e chutando. 
Todos são meninos. Olivia é a única 
menina228. (grifo nosso). 

Acordamos às 5 horas para um café leve 
com pudim de milho e frutas, e partimos 
para as aulas da manhã. Ensinamos às 
crianças inglês, leitura, escrita, história, 
geografia, aritmética e as histórias da 
Bíblia. Algumas crianças mais velhas 
estão acostumadas com a escola das 
missões, mas as menores não estão. 
Suas mães as arrastam gritando e 
chutando. Todos são meninos. Olivia é a 
única menina.229 (tradução nossa). 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Justifica-se a exclusão do trecho grifado por este ater-se exclusivamente 

à construção do cenário que se delineia da tribo Olinka no romance, logo, ao 

transpor-se a tribo às telas, essa informação torna-se desnecessária. Ainda na 

mesma carta, Celie é apresentada àquela que se tornaria protagonista de um 

dos episódios mais violentos do romance, porém excluído da adaptação: o ritual 

de mutilação feminina: Tashi. A relação entre Tashi, a menina Olinka, e Olivia 

assemelha-se muito à relação das irmãs, quando Nettie ensina Celie:  

 

 

                                                           
228 We are up at five o’clock for a light breakfast of millet porridge and fruit, and the morning 
classes. We teach the children English, reading, writing, history, geography, arithmetic and the 
stories of the bible. At eleven o’clock we break for lunch and household duties. From one until 
four it is too hot to move, though some of the mothers sit behind their huts and sew. At four o’clock 
we teach the older children and at night we are available for adults. Some of the older children 
are used to coming to the mission school, but the smaller ones are not. Their mothers sometimes 
drag them here, screaming and kicking. They are all boys. Olivia is the only girl. (TCP, p.156, 
grifo nosso). 
229 We’re up at 5 o’clock for a light breakfast of millet and porridge and fruit, and the morning 
classes. We teach the children English, reading, writing, history, geography, arithmetic and the 
stories of the Bible. Some of the older children are used to come to mission school, but the smaller 
ones are not. Their mothers sometimes drag them here screaming and kicking. They’re all boys. 
Olivia’s the only girl. (A COR..., 1985, 110min48s). 
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Quadro 13 – Carta 62 C 

WALKER, 2009, p. 185-6 A COR…, 1985, 110min48s 

Ela tem uma pequena filha, Tashi, que 
brinca com Olivia depois da escola.  […] 
Por que Tashi não pode vir para a escola? 
ela me perguntou. Quando eu falei para 
ela que os Olinka não acreditavam na 
educação das mulheres ela falou, rápida 
como um raio, Eles são como os brancos 
da nossa terra que não querem que os 
negros aprendam.  
Ah, ela é muito inteligente, Celie. No final 
do dia, quando Tashi pode escapulir de 
todas as tarefas que sua mãe dá para ela 
fazer, ela e Olivia se escondem na minha 
cabana e tudo o que Olivia aprendeu ela 
ensina para Tashi. Para Olivia, Tashi 
sozinha é a África. A África que ela veio 
pelo oceano sorrindo, esperando 
encontrar230.  

Há uma menininha Africana chamada 
Tashi. E ela brinca com a Olivia depois da 
escola. ‘Por que Tashi não vai à escola?’, 
ela me perguntou. Quando disse a ela que 
os Olinka não acreditam em educar as 
garotas, ela disse, rápida como um raio: 
‘Eles são um pouco como os brancos, que 
não deixam os negros estudarem’. Ah, ela 
é muito inteligente, Celie. Sempre que 
Tashi pode escapulir das tarefas que sua 
mãe lhe dá, ela e Olivia se escondem na 
minha cabana. Para Olivia, Tashi sozinha 
é a África, e tudo o que ela aprende, ela 
ensina à Tashi. Parece familiar?231 
(tradução nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Ao longo do romance, Olivia é sempre descrita como uma personagem 

forte, que não se cala diante do que julga arbitrário; essa força, entretanto, 

dissipa-se na adaptação – a voz de Olivia apenas é ouvida quando esta, na 

sequência final, encontra-se com a mãe. Exposto o papel de Olivia na narrativa 

de Spielberg, retoma-se a sequência descrita acima, em que a composição 

cênica de Olivia atuando como professora se faz quase de maneira idêntica à de 

Nettie ensinando Celie:  

                                                           
230 She has a little girl, Tashi, who plays with Olivia after school. […] 
Why can’t Tashi come to school? she asked me. When I told her the Olinka don’t believe in 
educating girls she said, quick as a flash, They’re like white people at home who don’t want 
colored people to learn. 
Oh, she’s sharp, Celie. At the end of the day, when Tashi can get away from all the chores her 
mother assigns her, she and Olivia secret themselves in my hut and everything Olivia has learned 
she shares with Tashi. To Olivia right now Tashi alone is Africa. The Africa she came beaming 
across the ocean hoping to find. (TCP, p.157). 
231 There’s a little African girl called Tashi. And she plays with Olivia after school. ‘Why can’t Tashi 
come to school?’, she asked me. When I told her the Olinka don’t believe in educating girls, she 
said, quick as a flash: ‘They are like white people at home who don’t want let black people to 
learn.’ Oh, she is sharp, Celie.  Whenever Tashi can get away from the chores her mother assigns 
her,  she and Olivia hide themselves in my hut. To Olivia right now, Tashi alone is Africa, and 
everything she learns, she shares with Tashi. Sound familiar? (A COR..., 1985, 110min48s). 



127 
 

 

Figura 35 – Olivia ensina Tashi (a partir de 110min48s) 

 

 

Figura 36 – Nettie ensina Celie (a partir de 20min) 

  

 A técnica encontrada por Olivia para ensinar Tashi é idêntica à usada por 

Nettie. Nomeando os itens de uso cotidiano, Olivia ensina não apenas inglês à 

amiga, mas também sua língua-mãe, o Olinka. “A circulação de objetos de 

emoção envolve a transformação de outros em objetos de emoção232 (AMED, 

                                                           
232 “The circulation of objects of emotion involves the transformation of others into objects of 
feeling” (AMED, 2004, p.11) 
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2004, p.11, tradução nossa); ora, ao rever a cena reconstruída, as etiquetas com 

que nomeia os objetos de uso cotidiano tornam-se objetos de emoção.  

 Na sequência cinematográfica adaptada da sexagésima-sexta carta, há 

aquilo que Paul Gilroy explica como a “[...] ameaça que o turbilhão da 

modernidade representa para a estabilidade e coerência do eu racial [...]” (2012, 

p.352), a saber, a chegada da modernidade travestida de ferrovia:  

 

Quadro 14 – Carta 64 

WALKER, 2009, p.195 A COR…, 1985, 111min35s 

No começo foi só um pequeno barulho de 
movimento na floresta. Uma espécie de 
murmúrio. Depois, apareceu o som de 
corte e de arraste. Depois, alguns dias, o 
cheiro de fumaça. Mas agora, depois de 
dois meses, durante os quais eu ou as 
crianças ou a Corrine ficamos doentes, 
tudo o que a gente ouve é o som do corte 
e de derrubada e arraste. E todo o dia 
sentimos o cheiro de fumaça.  
Hoje um dos meninos da minha classe da 
tarde anunciou quando entrou, A estrada 
está chegando! A estrada está chegando! 
Ele estava na floresta caçando com o pai 
e viu233.  

No começo era só um pequeno barulho de 
movimento na floresta. Uma espécie de 
murmúrio. Depois, ouvimos o som de corte 
e de arraste. Depois, o cheiro. Mais alguns 
dias a fumaça. Agora, depois de dois 
meses em que eu ou as crianças ou a 
Corrine estivemos doentes, tudo o que a 
gente ouve é o som do corte e de 
derrubada e arraste. E todos os dias 
sentimos o cheiro de fumaça. Hoje, um 
dos meninos da turma da tarde entrou 
gritando “A estrada está chegando!”234 
(tradução nossa).  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 O anúncio do aluno de Nettie pode ser encarado como uma mescla de 

espanto e medo, especialmente em face ao próximo trecho adaptado, em que 

Nettie explica a invasão do território Olinka no processo de construção da 

ferrovia: 

 

 

 

                                                           
233 At first there was the faintest sound of movement in the forest. A kind of low humming. Then 
there was chopping and the sound of dragging. Then a scent, some days, of smoke. But now, 
after two months, during which I or the children or Corrine has been sick, all we hear is chopping 
and scraping and dragging. And every day we smell smoke. 
Today one of the boys in my afternoon class burst out, as he entered, The road approaches! The 
road approaches! He had been hunting in the forest with his father and seen it. (TCP, p.164). 
234 At first, there was the faintest sound of movement in the forest. A kind of low humming. Then 
there was chopping and the sound of dragging. Then the scent. Some days there’s smoke. Now, 
after two months during which I or the children or Corinne has been sick, all we hear is chopping 
and scrapping and dragging. And every day we smell smoke. Today, one of the boys in my 
afternoon class burst out as he entered “The road approaches!” (A COR..., 1985, 111min35s). 
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Quadro 15 – Carta 65  

WALKER, 2009, p.200 A COR…, 1985, 112min15s 

Bem, na manhã depois que a estrada 
“terminou” no que dizia respeito aos Olinka 
(afinal, a estrada já havia chegado à 
aldeia) nós fomos descobrir que os 
construtores da estrada estavam de volta 
ao trabalho. Eles tinham instruções para 
continuar a estrada por mais uns sessenta 
quilômetros! E para continuar na direção 
em que estavam, isto é, exatamente 
através da aldeia dos Olinka. Na hora em 
que a gente levantou da cama, a estrada 
já estava passando pelo campo de inhame 
que Catherine acabara de plantar. É claro 
que os Olinka ficaram em pé de guerra. 
Mas os construtores também estavam 
literalmente em pé de guerra. Eles tinham 
armas, Celie, e ordens de atirar! 
Foi lamentável, Celie. O povo se sentiu tão 
traído! Eles ficaram parados, sem poder 
fazer nada – eles realmente não sabem 
mais  lutar, e raramente pensam nisso 
desde as velhas guerras tribais – 
enquanto suas plantações e suas casas 
eram destruídas. Sim. Os construtores 
não desviaram um milímetro sequer da 
planta que o chefe estava seguindo. Toda 
casa que ficava no caminho proposto para 
a estrada foi derrubada. E Celie, nossa 
igreja, nossa escola, minha cabana, tudo 
foi destruído em questão de horas. 
Felizmente nós conseguimos salvar todas 
as nossas coisas, mas com a estrada 
passando bem no meio dela, a aldeia 

parece destripada235.    

Querida Celie, o homem branco está 
construindo uma estrada. E ela finalmente 
chegou às plantações de inhame há uns 
nove meses. Bem, na manhã em que a 
estrada estava terminada ao menos para 
o que os Olinka, descobrimos que os 
construtores estavam de volta ao trabalho.   
Eles tinham instrução para continuar por 
mais sessenta quilômetros e para 
continuar, tinham que passar pela aldeia 
dos Olinka. Os construtores não 
desviaram um milímetro sequer da planta 
que estavam seguindo. Toda casa que 
ficava no caminho proposto para a estrada 
foi derrubada. E Celie, nossa igreja, nossa 
escola, minha cabana, foi tudo destruído 
em questão de horas236. (tradução nossa).  

                                                           
235 Well, the morning the road was “finished” as far as the Olinka were concerned (after all, it had 
reached their village), what should we discover but that the roadbuilders were back at work. They 
have instructions to continue the road for another thirty miles! And to continue it on its present 
course right through the village of Olinka. By the time we were out of bed, the road was already 
being dug through Catherine’s newly planted yam field. Of course the Olinka were up in arms. 
But the roadbuilders were literally up in arms. They had guns, Celie, with orders to shoot! 
It was pitiful, Celie. The people felt so betrayed! They stood by helplessly—they really don’t know 
how to fight, and rarely think of it since the old days of tribal wars—as their crops and then their 
very homes were destroyed. Yes. The roadbuilders didn’t deviate an inch from the plan the 
headman was following. Every hut that lay in the proposed roadpath was leveled. And, Celie, our 
church, our school, my hut, all went down in a matter of hours. Fortunately, we were able to save 
all of our things, but with a tarmac road running straight through the middle of it, the village itself 
seems gutted. (TCP, p.169-170).  
236 Dear Celie, the white man is building a road. And it finally reached the cassava fields about 9 
months ago. Well, the morning after the road was finished as far as Olinka was concerned, what 
should we discover but that the road builders were back at work. They have instructions to 
continue the road for another 30 miles, and to continue it on its present course, right through the 
village of Olinka. The road builders didn’t deviate an inch from plan the head man was following. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 Apresentada com bastante ênfase por Spielberg, talvez a imagem mais 

emblemática da invasão do território Olinka seja a destruição da igreja: 

 

 

Figura 37 – Território Olinka invadido pela ferrovia (a partir de 112min15s) 

 Faz-se necessário ressaltar que uma vez que os missionários americanos 

(vivendo há muitos anos na tribo Olinka) encaram a chegada da modernidade 

(subentendida, no contexto, como europeia), “[...] as fronteiras da nação se 

deparam [...] com uma temporalidade dupla: o processo de identidade 

constituído pela sedimentação histórica [aqui, o tempo dos americanos junto aos 

Olinkas] e a perda da identidade no processo de significação da identificação 

cultural [a invasão da ferrovia]” (BHABHA, 2013, p.248). Perdendo sua 

identidade, o sofrimento é tamanho que Corrine não consegue sobreviver: “Mas 

morreu mesmo assim. Sua irmã na tristeza, Nettie237” (ACP, p.221, carta setenta 

e um). Na carta seguinte, Nettie explica:   

  

Quadro 16 – Carta 72 

WALKER, 2009, p.223 A COR…, 1985, 112min15s 

                                                           
Every hut that lay in the road’s path was leveled.  And Celie, our church, our school, my hut, all 
went down in a matter of hours. (A COR…, 1985, 112min15s).  
237 “And died anyway. Your Sister in Sorrow, Nettie” (TCP, p.188) 
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Nós enterramos a Corrine à maneira dos 
Olinka, embrulhada em panos, debaixo de 
uma grande árvore. Toda sua doce 
maneira de ser foi com ela. Ela me 
ensinou tanto! Eu sei que sempre vou 
sentir a falta dela! As crianças ficaram 
aturdidas com a morte da mãe. Elas 
sabiam que ela estava doente, mas a 
morte não é uma coisa que elas pensam 
em relação aos pais e a elas mesmas. Foi 
uma pequena e estranha procissão. 
Todos nós vestidos de branco com nossos 
rostos pintados de branco. Samuel parece 
perdido. Eu acho que eles não passaram 
nem uma noite separados desde que se 
casaram238.  

Mas o pior ainda não foi dito. A doce 
Corrine morreu de febre e tristeza. E nós a 
enterramos à maneira dos Olinka. Mas 
Celie, minha querida irmã, nós vamos 
voltar logo, assim que arrumarmos uns 
papéis com a Imigração dos Estados 
Unidos. Porque eles não sabem se somos 
americanos, ou africanos, ou 
missionários. Reze por nós, Celie. E me 
encontre no pôr-do-sol239. (tradução 
nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Figura 38 – Funeral de Corrine seguindo os moldes Olinka (a partir de 112min15s) 

  

                                                           
238 We buried Corrine in the Olinka way, wrapped in barkcloth under a large tree. All of her sweet 
ways went with her. All of her education and a heart intent on doing good. She taught me so 
much! I know I will miss her always. The children were stunned by their mother’s death. They 
knew she was very sick, but death is not something they think about in relation to their parents or 
themselves. It was a strange little procession. All of us in our white robes and with our faces 
painted white. Samuel is like someone lost. I don’t believe they’ve spent a night apart since their 
marriage. (TCP, p.189-190). 
239 But the worst is yet to be told. Sweet Corinne died from fever and grief. And we buried her in 
the Olinka way. But Celie, my dear sweet sister, we’ll all be coming home soon, if we can work 
something out with the United States Immigration. Cause they don’t know whether we’re 
American, or African, or missionary. Just pray for us, Celie. And watch for me in the sunset. (A 
COR…, 1985, 112min15s).  
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 O fato de ser enterrada dentro das tradições Olinka denota a 

miscigenação que se estabelece, ao longo de quase trinta anos – “Quase trinta 

anos já se passaram sem uma palavra entre nós240” (ACP, p.299) – entre a 

família missionária que acolheu Nettie e o povo com quem conviveram.  

 Finalmente a última inserção que se tem da uma carta de Nettie traz um 

dos maiores motivos de crítica que a adaptação recebeu: a exclusão do rito de 

iniciação das mulheres Olinka – que é criticado até mesmo por Alice Walker: “[...] 

a cerimônia de marcação da pele está errada (sem contar que a cicatriz de cada 

um é diferente, sendo que se forem da mesma tribo, devem carregar a mesma 

cicatriz) [...]241” (1997, p.158, tradução nossa). É na octogésima carta que Nettie 

explica a irmã:  

Eu não sabia disso. Uma das coisas que nós pensamos que 
tivéssemos ajudado a parar era a marcação ou corte tribal nas 
faces das jovens mulheres.  
Essa é a maneira como os Olinka podem mostrar que ainda 
conservam suas antigas tradições, Olivia falou, mesmo tendo o 
homem branco tirado quase todo o resto. Tashi não queria isso, 
mas para fazer seu povo se sentir melhor, estava resignada. Ela 
também vai passar pela cerimônia de iniciação feminina, ela 
falou242. (ACP, p.277-8).  

 

 A analogia que é feita à essa carta na adaptação consiste em uma 

sequência iniciada em 114min20s, em que, enquanto lê uma das cartas de 

Nettie, Celie é interrompida pelo marido, que bate em sua cara e exige que ela 

o barbeie. Enquanto afia a navalha, assistem-se, encadeadas, a imagem do líder 

da tribo Olinka afiando objetos cortantes; um menino (que supostamente 

representa Adam, já que este não assiste à cerimônia com a família) e a menina 

Tashi são colocados no centro daquele que será o palco do ritual; quando Celie 

aproxima a navalha ao pescoço do marido, o líder corta a face de uma das 

crianças.  

                                                           
240 “Nearly thirty years have passed without a word between us” (TCP, p.261) 
241 “[...] the scarification ceremony is wrong (not to mention how every person’s scar has a different 
design, whereas if they’re from the same tribe the scar would be the same) [...]” (WALKER, 1997, 
p.158) 
242 I didn’t know this. One of the things we thought we’d helped stop was the scarring or cutting 
of tribal marks on the faces of young women.  
It is a way the Olinka can show they still have their own ways, said Olivia, even though the white 
man has taken everything else.  Tashi didn’t want to do it, but to make her people feel better, 
she’s resigned. She’s going to have the female initiation ceremony too, she said. (TCP, p.243).  



133 
 

 

Figura 39 – Sinhô bate em Celie e exige que ela o barbeie (a partir de 114min20s) 

 

 

Figura 40 – O líder Olinka chama a todos para o rito de iniciação (a partir de 114min20s) 
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Figura 41 – Celie afia a navalha para barbear o marido (a partir de 114min20s) 

 

 

Figura 42 – Crianças que serão iniciadas são devidamente posicionadas (a partir de 114min20s)  
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Figura 43 – Tashi vê uma menina que já passou pelo rito (a partir de 114min20s) 

 

 

Figura 44 – Sinhô irrita-se com a demora de Celie (a partir de 114min20s) 
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Figura 45 – Os objetos a serem usados no rito são focalizados (a partir de 114min20s) 

 

 

Figura 46 – Nettie e Olivia mostram-se aterrorizadas com o que acontecerá (a partir de 114min20s) 
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Figura 47 – A ira de Celie apenas amplia-se antes de barbear o marido (a partir de 114min20s) 

 

 

Figura 48 – O líder Olinka inicia o rito (a partir de 114min20s) 
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Figura 49 – Celie iniciará o barbear do marido (a partir de 114min20s) 

 

 

Figura 50 – Crianças Olinka obedecem ao pedido de Celie, como se a ouvissem (a partir de 114min20s) 
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Figura 51 – Celie pronta para barbear o marido (a partir de 114min20s) 

 

 

 

Figura 52 – Encerra-se esta cena quando a lança do líder quase corta o rosto do menino (a partir de 114min20s) 
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Figura 53 – Detalhe à navalha que quase corta o pescoço do Sinhô (a partir de 114min20s) 

 

 

Figura 54 – O ferimento do menino Olinka encerra as inserções das cartas de Nettie (a partir de 114min20s) 
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Figura 55 – Shug impede que Celie corte o marido (a partir de 114min20s) 

 

 Mesmo absorto em “emoções que podem tanto envolver ser movido 

precisamente por algo [...]243” (AHMED, 2004, p.11, grifo da autora, tradução 

nossa), neste caso do ódio implícito de Celie, observam-se diversas falhas na 

sequência. Ao associar-se a exclusão do conteúdo dessa carta à exclusão de 

vários detalhes que compõem a narrativa original (como Celie, desde cedo, 

gostar de cortar o cabelo, ou ainda a ira que consome Celie quando esta 

descobre as cartas escondidas por tantos anos), perde-se parte da narrativa. 

Conforme explica Bluestone, “[...] não podemos ver o pensamento diretamente. 

Podemos ver a personagem pensando, sentindo, e falando, mas não seus 

pensamentos e sentimentos244 (BLUESTONE, 2003, p.48, tradução nossa), ou 

seja, o fato de Celie odiar o marido intensamente e compartilhar isso com Shug 

Avery – “Você vai dar conta de se controlar? Shug perguntou. Como eu vou 

conseguir num matar ele, eu falei245” (ACP, p.171) – por exemplo, torna-se 

apenas suposições do espectador. Outro aspecto bastante discutível é a 

presença das crianças no rito de iniciação, pois, no original, Tashi passa pelo rito 

depois de adulta – “E de todas as maneiras ela deveria ter feito quando tinha 11 

                                                           
243 “emotions may involve 'being moved' for some precisely […]” (AHMED, 2004, p.11, grifo da 
autora) 
244 “[…] it cannot show us thought directly. It can show us characters thinking, feeling, and 
speaking, but it cannot show us their thoughts and feelings” (BLUESTONE, 2003, p.48).  
245 “Can you handle it? ast Shug. How I’m gon keep from killing him, I say” (TCP, p.144) 
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anos, se fosse mesmo fazer. Ela já está muito velha para isso agora246” (ACP, 

p.278) – assim como Adam (que nem se sabe, ao certo, se é o menino que 

acompanha Tashi na adaptação), que passa pelo rito após Tashi:  “E no dia 

seguinte, nosso menino apareceu com cicatrizes idênticas às de Tashi no seu 

rosto 247” (ACP, p.324).  

Mesmo ante o desastroso encerramento das cartas de Nettie 

materializadas no filme, acredita-se que o fato de Spielberg ter preservado, 

mesmo que minimamente, as cartas em sua materialidade e relevância na 

adaptação eclode como uma solução interessante à essa adaptação epistolar. 

Após estudar as nuances do texto epistolar e as implicações inerentes à sua 

adaptação, confirma-se que, quando imersos nesse gênero, “todas as margens 

são perigosas. Se arrastamos para nesta ou naquela direção, a forma da 

experiência fundamental é alterada. Qualquer estrutura de ideias é vulnerável 

nessas margens248” (DOUGLAS apud COOK, 1996, p.25, tradução nossa); na 

adaptação do gênero, essas margens mostram-se muito mais amplas e 

perigosas.  

 

3.3 CARTAS EM DIÁLOGOS 

 
It is only natural that film adaptations pay special attention to the words of the literary 

texts on which they are based249.  
(LEITCH, 2007, p.157).  

 

Após estudar quase vinte cartas que foram adaptadas em voz-over ou 

cartas apresentadas como cartas, resta estudar as pouco mais de trinta cartas 

que foram como adaptadas a diálogos. Mesmo quando se condensou o conteúdo 

de mais de uma carta para a construção de diálogos cênicos, é imprescindível 

que se estabeleça que a maior parte das cartas formadoras do romance 

funciona, na adaptação, como a base para a construção dos diálogos entre as 

personagens.  

                                                           
246 “And anyway, she would have had it when she was eleven, if she was going to have it. She’s 
too old for it now” (TCP, p.243) 
247 “The next day, our boy came to us with scars identical to Tashi’s on his cheeks” (TCP, p.284) 
248 “All margins are dangerous. If they are pulled this way or that, the shape of fundamental 
experience is altered. Any structure of ideas is vulnerable at its margins.” (DOUGLAS apud 
COOK, 1996, p.25)   
249“ É mais do que natural que as adaptações cinematográficas atentem às palavras dos textos 
literários nos quais se baseiam.” (LEITCH, 2007, p.157, tradução nossa).  
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Graças às opções adaptativas em que o conteúdo de grande parte das 

cartas é transposto a diálogos, a narrativa fílmica é predominantemente 

conduzida pelo chamado “olho da câmera”, técnica em que “[...] a câmera é um 

tipo de narrador em terceira pessoa que se move para representar o ponto de 

vista de uma multiplicidade de personagens em diferentes momentos250” (STAM 

apud HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.54, tradução nossa). Quando narrado a 

partir dessa ótica, atenta-se muito mais à ação do que à personagem que a vive; 

o espectador, por sua vez, tem a impressão de experimentar a narrativa como 

se estivesse na pele das personagens. Se a tônica narrativa é o olho da câmera, 

há grandes chances de as emoções geradas no espectador e aquelas retratadas 

na narrativa criada convergirem.  

Objetivando exclusivamente compreender o processo de adaptação de A 

Cor Púrpura, propõe-se a análise de algumas das muitas cartas que foram, na 

narrativa de Spielberg, transformadas em diálogo. Por haver, ao longo do 

processo de transformação das cartas em diálogos, técnicas que se repetem, 

apenas as cartas de conteúdo e/ou técnica mais relevantes serão expostas aqui.    

As primeiras cartas adaptadas envolvem principalmente Celie (a 

protagonista) e sua vida até a chegada do antagonista Albert (ou Sinhô, modo 

como ela faz referência ao marido em grande parte da narrativa). Alice Walker 

constrói, ao longo das noventa cartas integrantes do romance, personagens que, 

embasando-se nas definições propostas por Victor Manuel de Aguiar e Silva 

(1973, p.270), “[...] compreendem um herói (protagonista, personagem principal) 

e os comparsas (personagens secundárias)”.   

Ao refletir sobre a personagem e sua constituição, o mesmo estudioso 

revela que, na atualidade, é comum a criação de “[...] personagens como que 

descentradas, destituídas de coerência ética e psicológica, instáveis e 

indeterminadas” (AGUIAR E SILVA, 1973, p.277). Seguindo por veredas 

semelhantes, James Wood explica que  

não existe esse negócio de o personagem do romance251. Existe, 
isso sim, milhares de tipos de pessoas, algumas redondas, 
outras planas, algumas profundas, outras caricaturais, algumas 

                                                           
250 “[...] the camera [works] as a kind of moving third-person narrator to represent the point of view 
of a variety of characters at different moments” (STAM apud HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.54). 
251 Novamente ressalva aqui para a manutenção do gênero masculino ao referir-se à 
personagem, por este estar assim apresentado na versão, em Português, analisada para este 
estudo.  
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evocadas com realismo, outras esboçadas com a mais leve 
pincelada. (2011, p.95, grifo do autor).   
 

Dessa forma, não se pode almejar que as personagens apresentadas por 

Alice Walker em seu romance – sejam elas principais ou secundárias, planas ou 

redondas, profundas ou caricaturais – encontrem-se identicamente 

representadas na adaptação. Transpondo-se o papel das personagens à teoria 

da adaptação, Linda Seger (1992, p.123, tradução nossa) explica que “elas [as 

personagens principais] fazem a história acontecer. Elas mantêm a história em 

movimento252”. Em ambas as narrativas se observará a história de Celie e 

daqueles que a circundam.  

 A primeira sequência dialogada que chama atenção traz condensadas as 

sexta e sétima cartas e é a iniciada aos 7min44s:  

(PARTE 1253)  
Sinhô: Eu quero casar com sua Nettie. Eu tenho que ter alguém 
agora. Não tenho ninguém para cuidar dos meus pequenos. 
(PARTE 2) Às vezes, eles brigam e sangram e se jogam no 
chão, enquanto isso tenho que cuidar de uma fazenda. Eu 
cuidarei direitinho da sua Nettie.   
Papai: Eu não posso deixar que você leve a Nettie. Ela é muito 
nova. Mas digo o seguinte. Eu te deixo levar a Celie. Ela é mais 
velha e deve se casar primeiro. Ela não é pura, mas eu acho que 
isso você já sabe. Ela é usada, duas vezes. A Celie é feia, mas 
ela não se assusta com trabalho, e ela consegue aprender. E 
Deus a perdoou. Você pode fazer o que quiser. Ela não vai pedir 
comida ou roupa. Mas a Nettie, você não terá. Nem hoje, nem 
nunca.  
Sinhô: Bom, eu nunca nem olhei para a outra. Deixe-me vê-la 
novamente. 
Papai: Celie, o Sinhô quer dar outra olhada em você. Venha, ele 
não morde. Dê uma voltinha254. (A COR..., 1985, tradução 
nossa).  

                                                           
252 “they [the main characters] make the story happen. They keep the story moving” (SEGER, 
1992, p.123) 
253 Essa divisão em partes (1 e 2) tem caráter exclusivamente organizacional.  
254 (PARTE 1)  
Papai: Celie, o Sinhô quer dar outra olhada em você. Venha, ele não morde. Dê uma voltinha. 
(tradução nossa). 
Mister: I wanna marry your Nettie. I got to have somebody right now. I got nobody to watch over 
my young’uns.   
(PARTE 2) They be fighting and bleeding and throwing up on the floor sometimes, while I got a 
farm to run. Now, I’ll go take right good care of your Nettie. 
Daddy: I can’t let you have Nettie. She too young. But I tell you what. I can let you have Celie. 
She oldest and anyhow she should marry first. She ain’r fresh, but I expect you know that. She’s 
spoiled, twice. Celie is ugly, but she ain’t no strange to the hard work, and she can learn. And 
God fixed her. You can do anything just like you wanna do. She won’t make you feed or clothe it. 
But Nettie, you flat out can’t have. Not now, not never. 
M: Well, I ain’t never looked at the other one before. Let me see her again.  
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 A parte 1 do diálogo foi extraída da sexta carta e a parte 2, da sétima. 

Linda Seger (1992, p.2, tradução nossa) explica que “a natureza da condensação 

envolve a perda de material. Condensar normalmente inclui perder subtemas, 

combinar ou cortar personagens, deixar para trás alguns dos muitos temas que 

podem estar contidos em um longo romance [...]255”. De fato, a condensação aqui 

foi muito mais aplicada ao conteúdo da sexta carta, a saber, excluíram-se três 

parágrafos e meio (dos quatro da carta) em que Celie devaneia, pela primeira 

vez, sobre Shug Avery. É nesta carta que Celie vê (em uma foto) Shug pela 

primeira vez e é aqui também que ela já mostra seu interesse pela cantora: “a 

noite toda eu fiquei olhando. E agora quando eu sonho, eu sonho com Shug 

Avery. Ela tá vistida linda de morrer, rodando e rindo256” (ACP, p.17).  O tema 

condensado aqui (o homossexualismo de Celie) será discutido oportunamente 

em 3.4.2.    

 A segunda parte do diálogo (muito mais ampla) remete com bastante 

fidedignidade ao conteúdo da sétima carta, quando da negociação entre o pai 

Alfonso e Albert. Chama atenção o modo como Spielberg apoia-se em detalhes 

das cartas para construir a cena. No romance, enquanto o pai comercializa o 

casamento de Celie ao invés do de Nettie (a desejada pelo Sinhô), o dito 

progenitor promete “ela pode levar aquela vaca que ela tá criando atrás do 

celeiro. Mas a Nettie positivamente o senhor num pode levar. Nem agora. Nem 

nunca257”. (ACP, p.19).  Antes de qualquer reflexão, é necessário ressaltar que 

o momento histórico no qual a negociação acontece justifica a transação travada 

pelos homens. Habitantes de uma Geórgia pós-escravista, as mulheres negras 

do início do século XX eram fadadas a “[...]   verdadeira invisibilidade da mulher, 

a negligência em relação à mulher, sendo    um sinal de seu status submerso. 

                                                           
D: Celie, Mister want another look at you. Move up, he won’t bite. Turn around. (A COR..., 1985, 
7min44s).  
255 “the nature of condensing involves losing material. Condensing often includes losing subplots, 
combining or cutting characters, leaving out several of the many themes that might be contained 
in a long novel […]255” (SEGER, 1992, p.2).  
256 “an all night long I stare at it. An now when I dream, I dream of Shug Avery. She be dress to 
kill, whirling and laughing” (TCP, p.6). 
257 “she can take that cow she raise down there back of the crib. But Nettie you flat out can’t have. 
Not now. Not never” (TCP, p.8).  
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Nesta invisibilidade, elas eram algo como escravas negras [...]258” (ZINN, 2005, 

p.103, tradução nossa). Retratadas com esmero no romance e na adaptação, às 

invisíveis mulheres negras, cujo papel social assemelhava-se ao de uma 

mercadoria, cabia dedicação ao seu “senhor” (primeiramente o pai, depois o 

marido); o que mudava em suas vidas após o casamento negociado era que a 

mulher deixava de servir a casa onde nasceu para servir aquela onde passaria 

o resto de sua vida.  

Ao analisar-se o papel social destinado a Celie no início das narrativas, 

encontram-se semelhanças com aquele ocupado pelas mulheres de seu tempo: 

“parece que as características físicas [das mulheres] tornaram-se convenientes 

aos homens, que podiam usar, explorar e acalentar alguém que era, ao mesmo 

tempo, empregada, parceira sexual e portadora-professora-guardadora de seus 

filhos259” (ZINN, 2005, p.103, tradução nossa).  Quando de sua negociação, nas 

sétima e oitava cartas, a coisificação da personagem evidencia-se ainda mais: 

“ela é feia [...]. Mas num istranha o trabalho duro260” (ACP, p.19) – empregada; 

“ela é boa pras criança [...]. Nunca escutei ela dizer uma palavra atravessada pra 

nenhum deles. Só que dá tudo o que eles pedem, é o único problema261” (ACP, 

p.23) – tutora dos filhos.  Adendo aqui para a representação de Celie como 

parceira sexual: o trecho em que Celie e Albert vivem seu primeiro encontro 

sexual (a ser estudado em 3.4.2).  

Na oitava carta consolida-se a negociação em que Celie é escolhida: “ele 

pricisou de toda a primavera, de março até junho, pra resolver me levar262” (ACP, 

p.21). O encerramento do acordo reitera-se ao final da mesma carta: “Sinhô fala, 

A vaca vem mesmo? Ele [o pai] fala, A vaca é dela263” (ACP, p.23). Suprimido 

na adaptação, o diálogo entre Alfonso e o Sinhô denota a importância do animal 

no momento da negociação; a opção do film adapter foi usar a vaca como objeto 

cênico no espaço fílmico. Aqui “um novo tipo de relação entre objetos animados 

                                                           
258 “[...] very invisibility of women, the overlooking of women [...]  [being] a sign of their submerged 
status. In this invisibility, they were something like black slaves [...]” (ZINN, 2005, p.103). 
259 “it seems that [the women] physical characteristics became a convenience for men, who could 
use, exploit, and cherish someone who was at the same time servant, sex mate, and bearer-
teacher-warden of his children259” (ZINN, 2005, p.103). 
260 “she ugly [...]. But she ain’t no stranger to hard work” (TCP, p.8) 
261 “she good with children [...]. Never heard her say a hard word to nary one of them. Just give 
‘em everything they ask for, is the only problem” (TCP, p.11) 
262 “it took him the whole spring, from March to June, to make up his mind to take me” (TCP, p.9) 
263 “Mr. _____ say, That cow still coming? He [the father] say, Her cow” (TCP, p.11). 
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e inanimados surge, uma relação que se torna crucial ao pensamento plástico264” 

(BLUESTONE, 2003, p.26, tradução nossa). O pensamento plástico se evidencia 

em dois momentos cruciais que circundam a venda de Celie: quando Sinhô 

chega, pela primeira vez, para negociar o casamento com Nettie (a vaca pasta 

na frente da casa, aos 7min31s), e quando a negociação se encerra e é Celie 

quem parte para ser a esposa do Sinhô, carregando, consigo, o animal (aos 

9min31s).   

 

 

Figura 56 – Vaca inserida na cena: inserção 1 (a partir de 7min31s) 

 

                                                           
264 a new kind of relationship between animate and inanimate objects springs up, a relationship 
which becomes the key to plastic thinking” (BLUESTONE, 2003, p.26). 
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Figura 57 – Vaca inserida na cena: inserção 2 (a partir de 9min31s) 

Nestes casos, a opção pela presença física (portanto plástica) da vaca (e 

sua exclusão nos diálogos na adaptação) converge com aquilo que H. Porter 

Abbot chama de “uma arte cirúrgica […] [na qual] o trabalho do adaptador é o de 

subtração ou contração [...]265” (ABBOT apud HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, 

p.19, tradução nossa). Mesmo subtraída no diálogo entre pai e marido, a vaca 

permanece como objeto de negociação, pois esta inicia a cena, em que a vaca 

pasta enquanto Albert chega à casa dos Harris e a encerra, quando Celie parte, 

atrás de Albert, carregando a vaca consigo. 

Para a adaptação da nona carta – que é pouco extensa porém rica em 

conteúdo – há duas sequências criadas no filme que são apresentadas em 

ordem inversa à originalmente apresentada: a da primeira noite de Celie e do 

Sinhô (adaptada em voz-over, capítulo 2.1.) e aquela em que Celie assume seu 

papel de madrasta.  

Antes de partir para a análise desse segundo momento, destaca-se a 

relevante adição proposta. “Em geral, as adições vinculam eventos desconexos 

e lhes emprestam densidade visual e aural [...]266” (BLUESTONE, 2003, p.136, 

tradução nossa); ao acrescer a sequência em que Celie limpa a cozinha, mesmo 

em se tratando de uma sequência sem falas, conectam-se o casamento e a 

                                                           
265 “a surgical art [...] [in which] the adapter’s job is one of subtraction or contraction [...]” (ABBOT 
apud HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.19). 
266 “On the whole, the additions bind together disparate events and lend them visual and aural 
density [...]” (BLUESTONE, 2003, p.136) 
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assunção do papel de dona de casa. Isso ocorre entre 10min52s e 11min57s, 

quando Celie, ao chegar à simples cozinha – “eles tem uma nascente, num é 

poço, e uma fornalha de lenha que parece uma carroça267” (ACP, p.24) – se 

depara com uma sujeira consolidada: além de observar todos os utensílios 

usados e espalhados, chão, paredes e demais detalhes cênicos que compõem 

o simples cômodo estão em imunda desordem. A transformação do caos em 

harmonia surge do zoom nas mãos da jovem garota ao limpar a parede: por trás 

das cinzas, renascem as flores do papel de parede. A luz do ambiente se 

transforma: da cor cinza nasce um amarelo claro, que passa a predominar na 

cozinha; ou seja, mesmo com a ausência de diálogos ou de interação entre as 

personagens, a fábula é compreendida.  

 

 

Figura 58 –Celie depara-se com a cozinha (a partir de 10 min52s) 

 

                                                           
267 “they have a spring, not a well, and a wood stove look like a truck" (TCP, p.12) 
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Figura 59 – Detalhe dos objetos em completa desorganização e sujeira (a partir de 10 min52s) 

 

Figura 60 – Celie assume sua posição de dona-de-casa (a partir de 10 min52s) 
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Figura 61 – Detalhe à parede suja de carvão (a partir de 10 min52s) 

 

 

Figura 62 – Limpeza revela cores até então inexistentes (a partir de 10 min52s) 
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Figura 63 – Detalhe à limpeza e organização (a partir de 10 min52s) 

 

Ainda se considerando a adição no processo de adaptação, a sequência 

volta a ser dialogada quando outras personagens (marido e enteados) chegam 

à cena. Essa transição se dá no momento em que o silêncio da cozinha se rompe 

e o marido coloca as botas sujas de lama sobre a mesa, ao lado da louça limpa 

(mais uma das muitas demonstrações de desrespeito ao papel social da mulher).  

 

 

Figura 64 – Descaso do Sinhô em relação ao trabalho de Celie (a partir de 10 min52s) 
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Associado ao desrespeito do papel social desempenhado por Celie neste 

trecho (dona-de-casa), o papel social de Albert (pai patriarca) se delineia com 

mais vigor, como se comprova com o diálogo que na sequência “Sinhô: Harpo, 

eu não disse para você limpar meu selim? Harpo: Eu limpei, pai. Sinhô: Harpo, 

olhe a terra aqui do lado. E olhe a sujeira. Isso não parece limpo. Harpo: A nova 

mula, pai, o Joey consegue. Eu não consegui. Ela estava mordendo e 

chutando268”. (A COR..., 1985, 11min57s, tradução nossa). 

Faz-se imprescindível, também neste trecho, chamar atenção para o 

momento histórico em que as narrativas são apresentadas. Respeitado pelo film 

adapter, os primeiros relatos de Celie remetem o leitor a uma Geórgia ruralista 

no início do século XX. Trata-se de um tempo em que, como já citado neste 

capítulo, às mulheres cabia o papel de serviçais de seus donos (pais/maridos). 

O fato de se ambientar em uma região outrora escravista ajuda no entendimento 

do papel social reservado a cada um dos membros da família: o pai era o 

patriarca que dominava (com mão-de-ferro) propriedade e aqueles que nela 

habitavam; a esposa (independente desta ser ou não a progenitora da família), 

como já explicado aqui, servia a todos; os filhos trabalhavam para o pai.  

A partir das referidas adições, o trecho do romance em que Celie cumpre 

o papel social equivalente ao de mãe é adaptado aos 11min57s: “Celie: Quando 

foi a última fez que alguém as penteou? Sinhô: Ninguém fez isso desde que a 

mãe morreu; Celie: Eu terei que raspar tudo. Sinhô: Não, não! Dá azar raspar o 

cabelo de mulher269” (tradução nossa) – originalmente, o texto é bastante similar, 

“o cabelo das minina num viu pente desque a mãe delas morreu. Eu disse pra 

ele queu vou ter que cortar tudo. Pra cumeçar a crescer de novo. Ele falou que 

dá azar cortar cabelo de mulher270” (ACP p.24). Caso optasse por encerrar a 

sequência adaptativa aqui, o trecho possivelmente passaria despercebido; 

entretanto, o diretor imprime à cena uma mudança de paradigma muito 

substancial: a relação de Celie com os enteados.  

                                                           
268 “M: Harpo, didn’t I tell you to clean my saddle? H: I did do it, Pa. M: “Harpo, look at the mold 
on the side. And look at the dirt on it. This don’t look like it clean. H:  The new mule, Pa, Joey had 
it. I couldn’t get it from him. He was biting and kicking off”. (A COR..., 1985, 11min57s). 
269 “Celie: When’s the last time somebody combed their hair? Mister: Not somebody since their 
mammy did. Celie: I’ll just have to shave it off. Mister: No, no! It’s bad lucky to cut a woman’s hair” 
(A COR…, 1985, 11min57s) 
270 “the girls hair ain’t been comb since their mammy died. I tell him I’ll just have to shave it off. 
Start fresh. He say bad luck to cut a woman hair (TCP, p.12) 
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Observa-se, aqui, uma mudança de paradigma: a sequência da mesma 

carta do romance relata, “[...] e cumecei a tentar disimbaraçar cabelo. Elas só 

têm oito e seis anos e choraram. Elas gritaram. Elas me disseram queu tava 

querendo matar. Acabei lá pelas dez hora. Elas choraram até durmir. Mas eu 

num chorei271” (ACP, p.24-5). Fica evidente a despreocupação de Celie em 

relação às crianças, o que revela ser uma constante no romance, como se 

observa na décima-sétima carta (ACP, p.45): “todo mundo fala do tanto queu sou 

boa pros filho do Sinhô. Eu sou boa pra eles. Mas eu num sinto nada por eles272”. 

Não restam dúvidas que, apesar de desempenhar seu papel social de mãe 

adequadamente, Celie não nutre qualquer sentimento pelos quatro enteados. 

Neste momento da narrativa original, nem mesmo a Harpo (que se relevará 

bastante próximo da madrasta) é dedicado qualquer esboço de carinho: “fazer 

carinho nas costa do Harpo num é nem como acarinhar as costa de um cãozinho. 

É mais como acarinhar um pedaço de madeira. Não uma árvore que vive, mas 

uma mesa, um guarda-roupa273” (ACP, p.45). Comparar a afeição que dedica ao 

enteado àquela dedicada à mobília pode chocar o leitor, pois, neste início 

narrativo, as personagens, suas histórias e relações, ainda estão sendo 

delimitadas. Há, entretanto, a falta de amor por parte da nova família 

apresentada como justificativa por Celie, na mesma sequência: “de toda 

maneira, eles também num gostam de mim, por melhor queu seja. Eles num se 

importam274.” (ACP, p.45). 

Pois bem, no longa-metragem o diretor muda o paradigma do 

comportamento da madrasta, já que, quando da sequência adaptada, após 

sugerir que o cabelo das meninas seja raspado, a protagonista explica ao marido 

a dor da enteada – que grita: “Sinhô: Cala a boca! Celie: Não consigo, está 

machucando ela275” (A COR…, 1985, 11min57s, tradução nossa). Sendo 

fisicamente ameaçada pelo marido, a madrasta coloca a mão sobre a boca da 

menina que é penteada, impedindo, assim, que esta apanhe do pai, divergindo 

                                                           
271 “[...] I start trying to untangle hair. They only six and eight and they cry. They scream. They 
cuse me of murder. By ten o’clock I’m done. They cry theirselves to sleep. But I don’t cry” (TCP, 
p.12) 
272 “everybody say how good I is to Mr. _____ children. I be good to them. But I don’t feel nothing 
for them272” (TCP, p.30) 
273 “patting Harpo back not even like patting a dog. It more like patting another piece of wood. Not 
a living tree, but a table, a chifferobe” (TCP, p.30). 
274 “anyhow, they don’t love me neither, no matter how good I is. They don’t mind”. (TCP, p.30).  
275 “Mister: Shut up! Celie: I can’t, it hurts her” (A COR…, 1985, 11min57s). 
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em relação aos sentimentos da protagonista pelas crianças expostos no 

romance. A cuidadosa relação de Celie com a menina que é penteada não se 

replica no desenvolvimento da adaptação tornando-se, então, inconsistente e 

descartável.  

Este pequeno trecho adaptado implica um questionamento relevante: 

quando Spielberg propõe a mudança de paradigma relativa à afetividade de 

Celie pelos enteados, a expectativa criada seria que a relação entre essas 

personagens se desenvolvesse dentro deste novo molde. Porém, com exceção 

de Harpo, os filhos do Sinhô simplesmente desaparecem da adaptação quase 

que no mesmo momento em que a passagem de tempo é simbolizada pela 

mudança da atriz protagonista. Há, ao longo de algumas cenas, muitas crianças 

sem nome que ocupam a propriedade e circundam Celie mas não há indícios 

(tampouco veracidade temporal) de que aqueles sejam os outros enteados da 

protagonista. Não se ignora que Harpo é, também no original, o enteado cuja 

importância beira o protagonismo; tampouco se ignora o fato de os demais 

enteados se perderem ao longo da narrativa de Walker (eles crescem e 

constituem suas vidas longe dali). O que é questionável é a proposta do diretor, 

que se revela de utilidade nula se, de fato, a opção para a adaptação teria sido 

excluir os demais enteados e ater-se exclusivamente à relação construída entre 

Celie e Harpo.  

Voltando à análise das cartas, o conteúdo da décima carta é de relevância 

ímpar à constituição das narrativas, pois é nela que Celie revela ter visto aquela 

que pensa ser a filha tomada de seus braços no início das narrativas. Aos 

13min14s, opta-se por retratar todos os momentos em que a protagonista revela 

seus sentimentos em relação à criança e ao inesperado encontro em voz-over 

(já estudados em 3.1); transformando, o restante da carta, em uma sequência 

dialogada. Centrado no diálogo entre Celie e Corrine (que se descobrirá ser a 

mãe adotiva dos filhos de Celie), a cena construída se desenvolve em uma loja 

da cidade (no original, “Finley’s Dry Goods Store”) onde Corrine busca tecido: 

“vou fazer um vistido novo pra mim e pra minha filha (...)276” (ACP, p.27). Celie e 

Corrine não se encontram sozinhas no espaço cênico: clientes ocupam a loja, 

ruídos são ouvidos, o cotidiano de uma loja do início do século passado é 

                                                           
276 “gonna make me an my girl some new dresses, she say. Yes, I’m gonna make me and my 
little girl a new dress […]” (TCP, p.13) 
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retratado, as personagens são interrompidas, algumas vezes, pelo vendedor da 

loja. Essa interação indireta das personagens que protagonizam a cena com 

coadjuvantes criam aquilo que Sarah Kozloff (2000) chama de “pseudo-

polilógos” (tradução nossa),  

[…] muitas personagens estão fisicamente presentes, mas 
figuras secundárias funcionam como testemunhas ou 
transeuntes, já que a principal função da transação da cena 
acontece entre as duas personagens principais. As testemunhas 
podem ter uma ou duas falas para imprimir realismo ou 
diversidade, mas sua importância para a conversa é acrescer 
corporalmente um lado ou outro, tornar a conversa oficial ou 
responder a ela277. (p.72, tradução nossa). 
 

 A sequência apresenta muitas testemunhas-oculares (os transeuntes da 

loja), além da manutenção da testemunha que originalmente interage com as 

personagens: o vendedor. Isso torna a narrativa mais fidedigna, atribuindo-lhe a 

veracidade necessária para que o espectador acredite naquela fábula. Não seria 

inimaginável o encontro casual de Celie com a mãe adotiva de seus filhos em 

um dos únicos lugares públicos que, à época (no filme, data-se Primavera de 

1909), existiriam naquele fictício espaço cênico. Ao analisar o recorte do diálogo 

travado entre o vendedor e as personagens, nota-se sua manutenção, quase 

completa, na adaptação:  

 

Quadro 17 – Carta 10 B 

WALKER, 2009, p.27 A COR…, 1985, 13min14s 

Ele fala, Moça você quer essa fazenda ou 
não? Tem outros freguês além de você. 
[...]  
Ele olha pra mim. Você quer alguma coisa, 
garota? Eu falo, Não senhor 278.  

Vendedor: Você quer o tecido ou não? 
Tenho mais clientes além de você para 
atender.  
Corrine: Sim, senhor. Quero cinco metros, 
senhor.  
Vendedor: Você quer alguma coisa, 
menina? 
[…] 
Vendedor: Menina, você vai comprar algo 
ou não?279 (tradução nossa).  

                                                           
277 “[…] several characters are physically present, but secondary figures attend more as 
witnesses, or by-standers, to the transaction of the scene’s key business between two principals. 
The witnesses may be thrown a line or two for the sake of realism or variety, but their importance 
to the conversation is to bodily augment one side or another, to make the conversation official, or 
to respond to it..” (KOZLOFF, 2000, p.72).  
278 “He say, Girl you want that cloth or not? We got other customers sides you.  
[…]  
He look at me. You want something gal? I say, Naw Suh”. (TCP, p.14) 
279 “Clerk: You want that cloth or not? We got other customers aside you. 
Corrine: Yes, sir. I want five yards, sir.  
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Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 Os trechos da sequência descritos na carta de Celie, como o vendedor 

separando o tecido para Corrine – “ele pega a fazenda e vai batendo a peça. Ele 

num mede. Quando ele acha que já tem cinco metro ele corta280” (ACP, p.27) – 

são representados pelos atores da cena. Exclui-se da adaptação a continuação 

da conversa do vendedor, em que este informa o valor da compra e sugere que 

Corrine também compre linha: “é um dólar e trinta centavo, ele fala. Você pricisa 

de linha? Ela fala, Não senhor. Ele fala, Você num pode custurar sem linha. Ele 

pega uma carretel e põe ele perto da fazenda. Esta parece que é a cor certa. 

Você num acha? 281” (ACP, p.27). Não se excluí o momento em que Corrine paga 

o vendedor; minimizado, este ocorre em concomitância com a narrativa em voz-

over de Celie, enquanto a protagonista segura a filha.   

 Ainda sobre o encontro casual entre Celie e Corrine, é interessante atentar 

ao modo como o cineasta se mantém não apenas fiel ao texto, mas à ordem em 

que este é apresentado. O diálogo entre as personagens é apresentado na carta 

de Celie:  

O pai dela vai ficar tão orgulhoso. 
Quem é o pai dela, eu gaguejo. [...] 
Ela diz Seu... Mas num é o nome do meu pai.  
Seu ...? Eu falo. Quem é ele?   
[...] 
O Reverendo..., ela fala, depois vira pro balconista.  
[...] 
Quantos ano tem sua filha? Eu pergunto. 
Oh, ela vai fazer sete ano.  
Ela pensa um pouco. Então fala, Dezembro.  
Eu penso, Novembro.  
Eu falo, bem tranquila. Como é o nome dela? 
Ela fala, Ah, nós chamamos ela de Paulina.  
Meu coração dá um pulo.  
Mas depois ela franze as sobrancelha. Mas eu chamo ela de 
Olivia.  
Por que você chama ela de Olivia se num é o nome dela? Eu 
pergunto.  

                                                           
Clerk: You want something, gal? 
[…] 
Clerk: You buying anything or not, gal?” 
280 “he snatch the cloth and thump down the bolt. He don’t measure. When he think he got five 
yard he tare it off” (TCP, p.14).  
281 “that be a dollar and thirty cent, he say. You need thread? She say, Naw suh. He say, You 
can’t sew thout thread. He pick up a spool and hold it gainst the cloth. That look like it bout the 
right color. Don’t you think” (TCP, p.14). 
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Bom, olha só pra ela, ela fala com malícia, virando pra olhar pra 
minina, você num acha que ela parece uma Olivia? Olhe os olho 
dela, por Deus. Se as oliveira tivessem olho, seria assim. Então 
eu chamo ela Oliveira. Ela riu. Não. Olivia, falou, passando as 

mão nos cabelo da criança282. (ACP, p.27-29, grifo da autora). 

 

Na adaptação (A COR..., 1985, 13min14s) primeiro Celie questiona quem 

é o pai da menina: “Corrine: Seu papai ficará tão feliz. Celie: Quem é o papai 

dela? Corrine: Senhor Samuel. Celie: Senhor Samuel…quem é? Corrine:  O 

reverendo Senhor Samuel283” (tradução nossa); seguido de sua idade: “Celie: 

Quanto tempo tem sua menina? Corrine: Ah, ela fará sete meses dia 15284” 

(tradução nossa), finalizando com seu nome,  

Celie: Como ela se chama?  
Corrine: Pauline. Mas eu a chamo de Olivia.  
Celie: Olivia… Por que você a chama de Olivia se esse não é 
seu nome? 
Corrine: Ela não parece Olivia? Olhe seus olhos. Apenas alguém 
velho teria olhos assim. Então eu a chamo Velha Livia285. 
(tradução nossa). 
 
 

Acredita-se que a manutenção na ordem do texto torna-se essencial, uma 

vez que as perguntas de Celie conduzem a respostas que atribuirão à cena não 

                                                           
282 Her daddy be so proud. 
Who her daddy, I blurt out. […] 
She say Mr. _____. But that ain’t my daddy name. 
Mr. _____? I say. Who he? 
[…] 
The Reverend Mr. _____, she say, then turn her face to the clerk.  
[…] 
How long you had your little girl? I ast. 
Oh, she be seven her next birthday. 
When that? I ast. 
She think back. Then she say, December. 
I think, November. 
I say, real easy, What you call her? 
She say, oh, we calls her Pauline. 
My heart knock. 
Then she frown. But I calls her Olivia. 
Why you call her Olivia if it ain’t her name? I ast. 
Well, just look at her, she say sort of impish, turning to look at the child, don’t she look like a Olivia 
to you? Look at her eyes, for god’s sake. Somebody ole would have eyes like that. So I call her 
ole Livia. She chuckle. Naw. Olivia, she say, patting the child hair. (TCP, p.13-5, grifo da autora). 
283 “Corrine: Her daddy will be so pleased. Celie: Who her daddy? Corrine: Mr. Samuel. Celie: Mr. 
Samuel…who he? Corrine:  The reverend Mr. Samuel” 
284 “Celie: How long you had your little girl? Corrine: Oh, she be seven months on the 15”  
285 “Celie: What’s her name?  
Corrine: Pauline. But I calls her Olivia.  
Celie: Olivia… Why you call her Olivia when that ain’t her name?  
Corrine: Don’t she look like an Olivia to you? Just look at those eyes. Only somebody old would 
have eyes like that. So I call her Ole Livia”. (A COR..., 1985, 13min14s).  
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apenas emoção, mas a comprovação de que aquela criança pode ser, de fato, a 

filha tomada da protagonista. Mesmo não havendo a confirmação sobre as 

suspeitas de Celie, todas as respostas da mulher do pastor reiteram sua 

desconfiança, eclodindo na explicação pouco convencional sobre o apelido da 

menina. O trecho então se torna essencial por dar pistas ao leitor e ao 

espectador sobre um momento futuro das narrativas (quinquagésima-quinta 

carta; 1h40min do filme – trechos serão estudados oportunamente), quando se 

descobre que a família que acolheu Nettie é a mesma que adotou os filhos de 

Celie. Além disso, acredita-se que a manutenção do conteúdo quase idêntico do 

texto original valida aquilo chamado por Ismail Xavier (2003) de “foco do qual 

emana a voz narrativa”:  

[...] trata-se de examinar a partir de que perspectiva uma história 
é contada, um drama é concebido, personagens são 
desenhadas em menor ou maior detalhe, permanecendo mais 
misteriosas ou mais transparentes para quem acompanha o 
relato. (p.67).    

 

Emanando da voz-over de Celie, a história que se testemunha é 

consolidada à medida que, envolto na latência emotiva do encontro de Celie com 

a mulher e a bebê, o espectador (e também o leitor, apesar da definição de 

Xavier se aplicar apenas ao cinema) vive a expectativa de confirmar se aquela 

criança é, de fato, a filha de Celie.  

 

3.3.1 Reencontro e partida: a décima-primeira carta 

I cry whenever Nettie returns to Celie in the film The Color Purple286.  

(SEGER, 1992, p.133).  

 

Chega-se, neste momento da análise, a uma das sequências mais 

emblemáticas (se não a mais) da adaptação. Orginalmente extraído da décima-

primeira carta, o conteúdo da sequência que tem pouco mais de dez minutos 

(executada entre 16min29s e 28min26s) é manipulado com tamanha maestria 

que   atribui, à narrativa fílmica, novos paradigmas interpretativos.   

Para que se entenda o processo: na carta em que se apresenta o breve 

reencontro entre as irmãs (separadas desde o casamento de Celie), a 

                                                           
286 “Eu choro todas as vezes que Nettie volta para Celie em A Cor Púrpura”. (SEGER, 1992, 
p.133, tradução nossa).  
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protagonista revela a inesperada chegada da irmã que, buscando abrigo, não se 

adequa à família Johnson e parte, sem nenhum trauma. Na adaptação, a 

sequência entre a chegada de Nettie, além de trazer trechos da carta 

transformados em diálogos, é ornamentada com detalhes cênicos, efeitos 

sonoros e textos inéditos que corroboram com a construção do clímax proposto 

por Spielberg e sua equipe.  

Neste trecho, observa-se aquilo que Linda Hutcheon e Siobhan O’Flynn 

(2013, p.37, tradução nossa), explicam como a possibilidade de “[...] o adaptador 

[...] poder deliberadamente substituir um final feliz por uma silenciosa tragédia 

ou horror287”. Partindo do conteúdo apresentado com objetividade e brevidade 

na décima-primeira carta, narrativa e personagens ganham perspectivas 

bastante específicas que acabam por imprimir interpretações distintas das 

possíveis se analisado exclusivamente o texto original. Assim, dentre todas as 

adições apresentadas pelo film adapter, acredita-se esta ser a de maior 

relevância no que concerne tanto técnica cinematográfica como 

desenvolvimento da narrativa proposta por Spielberg. A saber, sem traços 

emotivos, Celie inicia a carta dizendo: “Querido Deus, A Nettie táqui com a 

gente288” (ACP, p.30).  

 A sequência adaptativa tem início aos 16min29s e traz, desde as primeiras 

cenas, ausência de emoção em relação ao texto de Walker. Tanta emoção 

cumpre o propósito de transpor à sequência adaptativa criada seu caráter 

fundamental dentro da construção global do filme. Quando as irmãs se 

reencontram, na adaptação, a simples afirmação de Celie é ampliada para 

fervorosos:  

 

Celie: Nettie.  
Nettie: Celie.   
Celie: Estou tão feliz em ver você. Nettie: Eu não consegui deixa-
lo longe de mim. Você acha que posso ficar aqui com você, hein?  
Celie: Será que a Nettie pode ficar com a gente?  
Sinhô: Claro. Ela é da família agora289. (A COR..., 1985, 
16min29s, tradução nossa).  

                                                           
287 “[…] the adapter [...] might even deliberately substitute a happy ending to mute tragedy or 
horror […]”. (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.37, tradução nossa).  
288 “dear God, Nettie here with us288” (TCP, p.17).  
289 Celie: Nettie.  
Nettie: Celie.  
Celie:  I’m so glad to see you!  
Nettie: I just couldn’t keep him off me. You think I could I stay here with you, huh?  
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 Além de manter a coerente justificativa sobre a chegada de Nettie – “ela 

fugiu de casa290” (ACP, p.30) – a proposta do film adapter inclui emocionar o 

espectador. Caso fosse analisado apenas diálogo do filme, ignorando-se sua 

representação, seu ápice emotivo provavelmente estaria em “Estou tão feliz em 

ver você!” (A COR..., 1985, 16min29s). A análise completa da sequência, porém, 

ambienta o espectador no momento cênico em que as irmãs correm para se 

encontrar, se abraçam, se beijam, seguram as mãos, embaladas por uma música 

que colabora na transmissão da emoção. Comprova-se, na análise deste trecho, 

que a “sonorização do filme é usada para conectar os estados internos e 

externos de uma maneira menos explícita do que as associações feitas pela 

câmera291” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.41, tradução nossa), ou seja, a 

trilha sonora de fato conecta não apenas as personagens, mas as emoções que 

estas vivem ao se reencontrar, mesmo ante a tensão que o pedido de Nettie 

poderia gerar: “Você acha que posso ficar aqui com você, hein?”. 

Além disso, ao ampliar a objetiva declaração original de Celie sobre a 

chegada da irmã a quase dois minutos encenados, torna-se evidente que “um 

único plano fílmico, mesmo em sua manifestação mais simples, é muito mais 

complexo que uma palavra” (JOHNSON,1982, p.14). A complexidade deste 

trecho encontra-se arraigada na sequência emotiva que se desencadeará, já 

que, as palavras puras (assim como apresentadas por Walker) não seriam 

suficientes para exprimir a complexidade emotiva proposta por Spielberg. Por 

isso, há a necessidade de cotejar carta e sequência com completude.  

Estabelecido o motivo da fuga de Nettie já no primeiro parágrafo da 

mesma carta – “ela falou que detesta deixar nossa madrasta, mas ela teve de 

fugir, quem sabe ela encontra ajuda pros outro menorzinho292” (ACP, p.30) – o 

leitor é novamente remetido ao comportamento abusivo de Alfonso. Nesse 

momento ainda inicial das narrativas sabe-se pouco a respeito do suposto pai de 

Celie e Nettie, mas o que é sabido causa desconforto: ele engravidou Celie duas 

                                                           
Celie: Can Nettie stay with us for a spell?  
Mister: Sure. She be kin now. (A COR..., 1985, 16min29s).  
290 “she run way from home” (TCP, p.17) 
291 “film sound [is] used to connect inner and outer states in a less explicit way than do camera 
associations” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.41) 
292 “she say she hate to leave our stepma, but she had to git out, maybe fine help for the other 
little ones” (TCP, p.17) 
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vezes e, sob a perspectiva das garotas, era uma ameaça à Nettie – “tem vez que 

ele inda fica olhando pra Nettie, mas eu sempre atrapalho ele 293” (ACP, p.15); 

“quando nossa nova mãe tava duente eu pedi pra ele me pegar invés da 

Nettie294” (ACP, p.18). Acredita-se que estas sejam as sentenças que atribuíram 

à roteirização da sequência da fuga como sendo a fuga de um pai abusivo, 

havendo uma distinção no que se diz respeito ao futuro em relação ao pai. 

Enquanto no romance Celie imagina a morte do pai pelos irmãos “quem sabe 

matam ele, eu falei295” (ACP, p.30), é Nettie quem prefere a morte à volta ao lar 

no filme, “eu nunca mais volto lá! Me ouviu? Antes, eu prefiro morrer, Celie296” 

(A COR…, 1985, 18min21s, tradução nossa). Tal inversão na adaptação pode 

não ser arbitrária, pois, a partir dessa sequência fica evidente uma troca de 

papéis entre as irmãs.  

Construída como uma espécie de representação de infância roubada, a 

relação entre as irmãs nas primeiras cartas da narrativa reitera constantemente 

a preocupação de Celie (a mais velha) em proteger Nettie (a mais nova). Dentre 

os inimigos que preocupam Celie estão o pai abusivo e Albert (que inicialmente 

queria casar-se com Nettie): “ela [Nettie] tá cum medo. Mas eu falei que vou 

tomar conta dela. Cum ajuda de Deus297” (ACP, p.13).  Quando Nettie busca 

abrigo na casa da irmã, no entanto, é a caçula quem demonstra preocupação 

com sua protetora: “num deixa eles dominarem você, a Nettie fala. Você tem de 

mostrar pra eles quem é que manda298.” (ACP, p.31).  

Ainda considerando a inversão de papéis entre as personagens, na 

mesma carta Celie revela um detalhe que se torna essencial ao desenvolvimento 

das narrativas: Nettie ensinar Celie a ler:  

 

 

 

 

                                                           
293 “sometime he still be looking at Nettie, but I always git in his light” (TCP, p.5) 
294 “I ast him to take me instead of Nettie while our new mammy sick” (TCP, p.7). 
295 “maybe kill, I say” (TCP, p.17) 
296 “I ain’t never going back there! You hear what I say? I’d die first Celie” (A COR…, 1985, 
18min21s). 
297 “[Nettie] scared. But I say I’ll take care of you. With God help” (TCP, p.3) 
298 “don’t let them run over you, Nettie say. You got to let them know who got the upper hand” 
(TCP, p.17).   
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Quadro 18 – Carta 11 A 

WALKER, 2009, p.30-1 A COR…, 1985, 20min23s 

Ela fica sentada lá comigo descascando 
ervilha ou ajudando as criança no ditado. 
Me ajudando no ditado e em tudo o que 
mais ela acha queu preciso saber. Num 
importa o que acontece, a Nettie peleja pra 
me ensinar o que tá acontecendo no 
mundo. E ela é boa professora também. 
[...] Todo dia ela lê, ela estuda, ela pratica 
a caligrafia, e tenta fazer a gente pensar. 
Na maioria dos dia eu tô muito cansada 
pra pensar. Mas Paciência é o outro nome 
dela299.   

Nettie: Você consegue ler direito? 
Celie: Acho que não.  
Nettie: Então, eu terei que ir para a escola 
por nós duas.  
Celie: Nós vamos aprender muito rápido 
antes que ele nos separe300. (tradução 
nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Possivelmente inspirado em “E ela é boa professora também”, cria-se a 

sequência inédita (entre 20min30s e 21min43s) que mostra as lições de Nettie a 

Celie. Na cozinha, Nettie etiqueta todos os objetos e, numa espécie de 

brincadeira, conduz Celie na leitura e no soletrar daqueles termos. À medida que 

a cena transcorre, nota-se e evolução de Celie que não apenas soletra com mais 

segurança, mas é capaz de soletrar até mesmo aquilo que não está escrito: a 

palavra C-É-U (S-K-Y) está afixada na porta de vidro e Celie, ao ver o marido do 

outro lado da porta observando as irmãs, soletra S-I-N-H-Ô (M-I-S-T-E-R).  

                                                           
299 “She [Nettie] be sitting there with me shelling peas or helping the children with they spelling. 
Helping me with spelling and everything else she think I need to know. No matter what happen, 
Nettie steady try to teach me what go on in the world. And she a good teacher too. […] All day 
she read, she study, she practice her handwriting, and try to git us to think. Most days I feel too 
tired to think. But Patient her middle name”. (TCP, p.17) 
300 Nettie: Can you read good?  
Celie: I can’t say that I do.  
Nettie: So, I’ll just have to go to school for both of us.  
Celie: We’ll both learn real hard before he breaks us apart. (A COR..., 1985, 20min32s).  
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Figura 65 – Nettie ensina Celie a ler (a partir de 20min32s) 

 

 

Figura 66 – Celie encerra a aula ao ver o marido (a partir de 20min32s) 

 

A consolidação do aprendizado da protagonista se evidencia na 

sequência seguinte, quando as irmãs leem, juntas, o romance Oliver Twist; Celie, 

ainda apropriando-se da leitura, escreve, em uma árvore o quintal, o nome das 

irmãs envolto em um coração.  
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Figura 67 – Nettie e Celie leem Oliver Twist (a partir de 20min30s) 

A ampliação, neste caso, não apenas conecta-se à competência leitora 

de Celie, mas implica a inserção, na narrativa fílmica, de um objeto que será de 

indispensável valor: o livro Oliver Twist, de Charles Dickens. Ao ler, mesmo 

auxiliada pela irmã, a história do pequeno órfão (em 22min14s), muitas questões 

são postas à prova. Primeiro, não se pode ignorar a escolha do clássico inglês e 

sua representação cultural, uma vez que a fábula do romance versa acerca do 

menino Oliver Twist, um órfão que, assim como as irmãs, precisa sobreviver em 

uma sociedade preconceituosa e excludente. É importante observar que talvez 

essa relação se estabeleça, em decorrência da situação de orfandade dos 

personagens neste trecho da adaptação; entretanto, a própria autora afirma em 

The same river twice (1997), o livro em que reflete sobre o processo criativo e a 

recepção do filme, que sua inspiração não se relaciona ao clássico de Charles 

Dickens “Me pergunto se os espectadores se deram conta de que a Olivia é não 

é batizada em homenagem à Oliver Twist (como fica implícito no filme) mas 

homenageia uma fala da Virginia Woolf ‘Chloe gostava de Olivia’, que aparece 

em Um teto todo seu [...]301” (WALKER, 1997, p.41, tradução nossa). De todo 

modo, o livro funciona como uma espécie de lugar secreto, já que, ao ler, “de 

repente, as palavras vestem seus disfarces e num piscar de olhos estão 

                                                           
301 “I wonder if viewers realize that Olivia is named not after Oliver Twist (as implied in the film) 
but from a line in Virginia Woolf, ‘Chloe liked Olivia,’ which appears in A Room of One’s Own […]” 
(WALKER, 1997, p.41). 
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envolvidas em batalhas, cenas de amor e pancadarias. Assim as crianças 

escrevem, mas assim também leem seus textos” (BENJAMIN, 2009, p.70). 

Também é indispensável revelar que, enquanto Celie lê o clássico inglês, a 

passagem do tempo na adaptação (aos 33min08s) é realizada; o livro, então, 

consolida-se como companheiro de Celie em muitas outras cenas. Compreende-

se que, sendo uma das histórias mais cultuadas em que o protagonista é uma 

criança em sofrimento, a eleição deste como o livro das irmãs converge com a 

história que se narra.  

 Antes, porém, de se tornar o elemento transformador do tempo fílmico, 

ressalta-se o protagonismo exercido pelo romance de Charles Dickens na 

sequência seguinte (entre os 23min08s e 26 min), quando o Sinhô tenta agarrar 

Nettie, que caminha rumo à escola. Reiterado seu antagonismo, o marido de 

Celie (per)segue a cunhada, que caminha na estrada rumo à escola. Consigo, 

Nettie carrega seus livros em uma espécie de embornal, tendo destaque o 

exemplar de Dickens. Desesperada, a menina tenta correr, mas o homem, além 

de ser muito maior, mais forte e estar a cavalo, arrasta Nettie para a mata. A 

tensão alcança seu ápice quando os gritos da menina são rompidos por um forte 

urro masculino; o espectador vê Nettie saindo da mata e o Sinhô caindo de dor 

e amaldiçoando a menina “vo pegar você! 302”” (tradução nossa). Nettie corre, 

grita, chora e usa os livros como arma – o romance inglês pode ser visto quando 

os livros caem.  

 

                                                           
302 “I’ll get you!”.(A COR…, 1985, 23min08s) 
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Figura 68 – Nettie foge do Sinhô (a partir de 23min08s) 

 

 
 

Figura 69 – Oliver Twist em destaque (a partir de 23min08s) 

 

 O fato de a adição expor perseguição e violência inexistentes no original 

denotam as escolhas do diretor, que eclodirão em um momento de clímax da 

adaptação: a separação das irmãs. A presença física do livro pode ser encarada 

como um elemento que consolida a verossimilhança que se intenta construir. O 
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livro é o elo que conecta as irmãs, sua infância roubada e sua possibilidade de 

manter-se unidas no futuro.  

Mantida a mesma carta sob a ótica de análise, acredita-se que seu texto 

original também possibilita outra sequência de adição, neste caso, o interesse 

de Albert por Nettie. Celie revela “mas ela [Nettie] tem olho. Ele inda gosta dela. 

De noite ele vem pra varanda com a melhor roupa de domingo303” (ACP, p.30), 

reiterando os traços que denotam o interesse do marido na cunhada. Transposto 

à tela incialmente no sorriso de concordância do Sinhô quando este aceita que 

Nettie hospede-se ali, cria-se a seguinte sequência fílmica: o personagem de 

Danny Glover, que está na varanda, caminha lentamente, sempre filmado de 

baixo (recurso que amplia seu tamanho); a câmera filma apenas as pernas de 

Glover quando seu personagem consente com o pedido da esposa; Nettie, que 

chegara trazida pelo carteiro, se aproxima do cunhado para entregar-lhe a carta 

que carrega; o homem sorri para a cunhada, que nitidamente se constrange. 

Inexistente no romance, esta sequência criada pelo film adapter atribui valores 

aos personagens que protagonizam a trama de Spielberg não explícitos no 

romance: Albert é o caçador, Nettie é a caça e Celie uma espécie de besteiro às 

avessas (ela abriga a irmã e, assim, cria possibilidades para seu caçador).  

A busca pela consolidação do antagonismo de Albert se revela quando, 

novamente, Spielberg traz à tona o comportamento inadequado do Sinhô, que, 

ao elogiar a cunhada sem qualquer pudor: “você está mesmo bonita hoje, Nettie. 

[...] Esse seu vestido é mesmo bonito304” (A COR…, 1985, 18min19s, tradução 

nossa) – originalmente o texto é “você tá com um vistido muito bunito, ele fala 

pra Nettie. Ela fala, Obrigada. Seus sapato combinam direito. Ela fala, 

Obrigada305” (ACP, p.31) – dá pistas sobre o desfecho da relação que o homem 

busca construir com a cunhada. Mesmo se tratando de um trecho em que Albert 

não aborda Nettie fisicamente, este se faz fundamental às construções cênicas 

que seguem.  

                                                           
303 “but she [Nettie] got eyes. He [Albert] still like her. In the evening he come out on the porch in 
his Sunday best” (TCP, p.17) 
304 “you sure look pretty today, Nettie. […] Sure is a pretty dress you have on” (A COR…, 1985, 
18min19s) 
305 “that’s a real pretty dress you got on, he say to Nettie. She say, Thank you. Them shoes look 
just right. She say, Thank you” (TCP, p.18) 
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Alicerçado no texto original, cria-se uma sequência em que as irmãs, 

enquanto brincam, reproduzem o discurso sedutor que Albert recorrentemente 

dedica à Nettie:  

 

QUADRO 19 – Carta 11 B 

WALKER, 2009, p.31 A COR…, 1985, 19min11s 

Sua pele. Seu cabelo. Seus dente. Todo 
dia tem uma coisa nova pra gente admirar.  
Primeiro ela sorriu um pouco. Depois ela 
franziu a testa. Depois ela ficou normal. Só 
chegou mais pra perto de mim. Ela falou 
pra mim, Sua pele. Seu cabelo, seus 
dente. Ele tentava elogiar uma coisa dela, 
ela passava o elogio pra mim. Depois de 
um tempo, eu comecei a me sentir bunita 
mesmo306.  

Nettie: Oh, Nettie, você tem a pele tão 
bonita e o cabelo tão macio e bonito. E 
você cheira tão bem quando eu sento ao 
seu lado. E seus dente... 
Celie: Ele fala sobre seus dente? 
Nettie: Sim, sobre como eles brilham. 
Celie, meu menino quer a janta. A cuzinha 
precisa de limpeza. A vaca precisa de 
ordenha. Minhas calça precisa de 
remendo. E quando você cansa, eu vo 
subi em você e fazer minhas coisa antes 
que você diga, “Amém.”307. (tradução 
nossa). 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Prezando o tema original, o diretor apresenta elementos ligados à infância 

para introduzir a sedução da também jovem Nettie. Ao cotejar trechos narrativo 

e fílmico, percebem-se algumas mudanças essenciais, especialmente no que diz 

respeito à encenação, por parte das meninas, do diálogo sedutor que o marido 

lança à Nettie (e originalmente descrito pela narradora-personagem).  Ao brincar 

de representar aquele que a ameaçava, Nettie “[...] transforma em hábito [...] 

uma experiência devastadora” (BENJAMIN, 1996, p.253), até então uma 

ameaça velada (até este momento da narrativa fílmica Albert apenas cortejara 

Nettie). Há um fato interessante a se atentar ao momento de brincadeira do filme: 

com o fim desta, sugere-se o crescimento das meninas, reforçado com a 

preocupação de Celie com o futuro e o crescimento dos indícios que levam a 

                                                           
306 “Your skin. Your hair. Your teefs. Everyday it something else to make miration over. First she 
smile a little. Then she frown. Then she don’t look no special way at all. She just stick close to 
me. She tell me, Your skin. Your hair, Your teefs. He try to give her a compliment, she pass it on 
to me. After while I git to feeling pretty cute.” (TCP, p.17-8)  
307 “Nettie: Oh, Nettie, you have such nice skin, and such soft, beautiful hair. And you smell so 
good when I sit close to you. And your teeth…  
Celie: He talk about your teeth? 
Nettie: Yeah, about how bright they shine. Celie, my boy want supper. The kitchen need cleaning. 
The cow need milking. My shirt need mending. My pants need fixing. My shoe need shining. And 
my children need feeding. And when you’re tired, I’m gonna climb on top of you and do my 
business, before you can say ‘Amen’”. 
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crer que o marido de Celie é um predador sexual pronto a atacar a irmã: “you’re 

gonna have to leave here soon, before he makes his move on you” – ideia 

consolidada na sequência em que Albert (per)segue Nettie.  

 Excluindo-se a promessa de escrever: “eu falei, Escreve. Ela fala, Que 

foi? Eu falei, Escreve. Ela falou, só a morte pode fazer eu num escrever pra 

você308” (ACP, p.32), há poucas semelhanças entre a sequência da separação 

das irmãs e a separação descrita por Celie no romance.  Ameaças e violência 

não se fazem presentes quando, no romance, Celie relata a partida da irmã, 

ainda na décima primeira carta, explicando “logo ele parou [com o flerte]. Ele 

falou uma noite na cama, Bom, a gente já ajudou a Nettie em tudo que a gente 

pudia. Agora ela tem de ir embora309”” (ACP, p.31). É importante que se tenha 

em mente que originalmente o marido avisa a esposa sobre sua decisão, logo, 

a separação não é inesperada ou traumática, como se reproduz no filme. O 

diálogo pacífico entre o casal continua e Celie questiona: “pra onde ela vai? Eu 

perguntei. Num me interessa, ele falou310” (ACP, p.32). Supõe-se, neste estudo, 

que esta resposta do Sinhô tenha inspirado a primordial construção da sequência 

de separação das irmãs (26min07s), uma vez que esta fala representa a única 

expressão de negatividade do marido em relação à cunhada na carta que retrata 

a chegada e a partida de Nettie.   

Ainda cotejando romance e adaptação, no primeiro é Celie quem avisa 

Nettie sobre o fim de sua estadia: “eu falei pra Nettie na manhã seguinte. Invés 

de ficar com raiva, ela ficou feliz. Disse que só odiava ter de me deixar, só isso311” 

(ACP, p.32). Evidente o alívio de Nettie, sua única expressão de 

descontentamento se liga ao fato de deixar a irmã naquela casa: “eu detesto 

mesmo deixar você aqui com essas criança malcriada, ela disse. Sem falar no 

Sinhô. É como ver você interrada, ela falou312” (ACP, p.32). O modo como as 

irmãs encaram a separação no romance, na perspectiva deste estudo, talvez 

seja o grande protagonista no último trecho da carta. Atentando à inexistência 

                                                           
308 “I say, Write. She say, What? I say, Write. She say, Nothing but death can keep me from it” 
(TCP, p.19) 
309 “soon he stop [the flirting talks]. He say one night in bed, Well, us done help Nettie all we can. 
Now she got to go” (TCP, p.18) 
310 “where she gon go? I ast. I don’t care, he say” (TCP, p.18). 
311 “I tell Nettie the next morning. Stead of being mad, she glad to go. Say she hate to leave me 
is all” (TCP, p.18). “ 
312 “I sure hate to leave you here with these rotten children, she say. Not to mention with Mr. ____. 
It’s like seeing you buried, she say” (TCP, p.18).  
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de emoção, aliada à racionalidade das irmãs Harris às vésperas de sua 

separação, evidencia-se a maturidade das meninas em relação à vida a qual se 

predestinam.  

Acredita-se, entretanto, haver uma única expressão de sentimento 

emocional no trecho original que inspire a sequência emotivo-traumática no qual 

o trecho se tornou: “a gente caiu nos braço uma da outra, quando ela disse 

isso”313 (ACP, p.32). Ao tomar esta sentença como seu fio condutor, o film 

adapter confirma que “[...] palavras-simbólicas devem ser traduzidas em 

imagens de objetos, sentimentos e conceitos através do processo do 

pensamento”314 (BLUESTONE, 2003, p.20, tradução nossa), ou seja, a 

simbologia expressa pelas poucas palavras foi traduzida no filme em uma 

violenta sequência de separação que se apresenta aqui.  

A relevância dessa sequência (26min07s) é ímpar, haja vista que sua 

construção amplia, quadro a quadro, a emoção das personagens. Para que se 

entenda a sequência: dedicam-se quase três minutos à criação do momento de 

separação de Celie e Nettie, nos quais o espectador é exposto a uma das cenas 

mais emblemáticas e violentas da narrativa de Spielberg. Enquanto o Sinhô joga 

as roupas de Nettie para fora da casa, as irmãs se abraçam e Celie diz “deixa 

ela ficar! Por favor, deixa ela ficar! Eu faço qualquer coisa pra você!”315 (tradução 

nossa) – reforça-se, com essa fala de Celie, sua submissão. Ignorada pelo 

marido que responde “agora dê o fora da minha casa!”316 (tradução nossa), este 

separa, com as mãos, as irmãs que estão entrelaçadas. Ele então segura Nettie 

como a um saco e a leva para fora da casa; Celie, que se encontra agarrada a 

irmã, é arrastada pelo caminho. O homem grita “você nunca mais vai voltar aqui!” 

317 (tradução nossa), cai ao puxar as meninas escada abaixo, deixando Nettie 

escapar. Esta foge, seguida da irmã, ambas se agarram a mesma árvore em que 

Celie escreveu seu nome e o da irmã, o Sinhô grita mais uma vez “saia da minha 

terra!” 318 (tradução nossa). A partir desse momento a violência consolida-se: o 

homem forçosamente arranca as meninas da árvore, agarra Nettie e a carrega 

                                                           
313 “us fall on each other neck when she say that” (TCP, p.18). 
314 “[...] word-symbols must be translated into images of things, feelings and concepts through the 
process of thought” (BLUESTONE, 2003, p.20) 
315  “let her stay! Please let her stay! I’ll do anything for you!” (A COR…, 1985, 26min07s) 
316 “now get the hell out of my house!” (A COR…, 1985, 26min07s) 
317 “you ain’t never going back here!” (A COR…, 1985, 26min07s) 
318 “get off my land!” (A COR…, 1985, 26min07s) 
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para fora da propriedade; Celie, agora agarrada nas calças do marido, é 

arrastada pela propriedade e, algumas vezes, recebe chutes para que se solte 

dele. No momento em que Celie não aguenta mais segurar-se ao Sinhô e fica 

para trás, Nettie tenta voltar à propriedade e resgatar a irmã, mas é ameaçada 

fisicamente pelo cunhado e foge para a estrada. Os gritos são intensos: Celie 

chora copiosamente e permanece junto à cerca, dentro da propriedade; o Sinhô 

joga pedras em Nettie, que questiona: “por que?! Por que?!” 319 (tradução nossa). 

As irmãs prometem que se manterão em contato por meio de cartas, retomam a 

brincadeira “Makidada” e, ao final da sequência, Nettie reitera a promessa: “só a 

morte pode fazer eu num [escrever] pra você! “320 (tradução nossa). 

É oportuno aqui para explicar a brincadeira das irmãs, que é apresentada 

em três momentos distintos da narrativa fílmica: na sequência inicial (quando 

Celie – grávida – brinca com Nettie em um campo de flores); na sequência aqui 

descrita (reencontro e separação das irmãs – escondidas no quarto e no 

momento da expulsão de Nettie); e na sequência final (retorno de Nettie e os 

filhos de Celie – novamente em um campo de flores).  Trata-se de uma espécie 

de jogo com as mãos (como na brincadeira conhecida como “Escravos-de-Jó”) 

em que as meninas cantam uma canção específica (“Makidada”). George 

Bluestone reflete que:  

partindo da técnica dos cineastas de estabelecer uma identidade 
entre os movimentos da dança e o padrão do enredo, e a 
constante agitação do tema e do meio, segue tudo aquilo que 
pode ser dito sobre adições, exclusões e alterações e que ocorre 
quando da mutação entre o livro para o filme321. (2003, p.136, 
tradução nossa). 

 

 É exatamente essa técnica a empregada quando se adicionam, na 

narrativa fílmica, as sequências que não apenas trazem música e movimento, 

mas que acabam por consolidar dois aspectos essenciais da narrativa: a relação 

de cumplicidade das irmãs e seu desejo constante de viver a infância com 

plenitude. Ao se juntarem para brincar em distintos momentos de suas vidas 

(infância – juventude – maturidade), as irmãs (BENJAMIN, 2009, p.100-1) 

                                                           
319 “why? Why?!” (A COR…, 1985, 26min07s) 
320 “nothing but death can keep me from it [writing]!” (A COR…, 1985, 26min07s) 
321 “from the film-makers’ technique of establishing an identity between the movements of dance 
and the pattern of the plot, and the consequent fussing of theme and medium, follows everything 
else that one may say about additions, deletations, and alterations which occur in the mutation 
from book to film.” (BLUESTONE, 2003, p.136). 
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conectam-se por meio de ritmo e de passos particulares, de alguma maneira se 

tornando senhoras de si mesmas – não apenas pela primeira vez, mas em todas 

as vezes que repetem a brincadeira.  

 

 

Figura 70 – Brincadeira de Celie e Nettie: ingenuidade (a partir de 10s) 

  

 

 

Figura 71 – Brincadeira de Celie e Nettie: maturidade (a partir de 20min30s) 
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Figura 72 – Brincadeira de Celie e Nettie: separação 1 (a partir de 26min07s) 

 

 

Figura 73 – Brincadeira de Celie e Nettie: separação 2 (a partir de 26min07s) 
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Figura 74 – Brincadeira de Celie e Nettie: reencontro (a partir de 144min10s) 

 

 Uma técnica cinematográfica essencial à construção desta sequência é a 

sonorização. A progressão cênica é impulsionada pela música que a 

acompanha, “considerando o tipo de progressão rítmica que se encontra na 

música [...], ela proporciona um sistema complexo de contrapontos322” 

(BLUESTONE, 2003, p.53, tradução nossa). Na sequência proposta pelo 

cineasta, nota-se a ausência de diálogo entre as personagens; à medida que os 

gritos das irmãs aumentam, ouve-se uma música que cresce junto ao sofrimento 

apresentado. A música é abafada com o questionamento de Nettie, 

concomitante ao pacto estabelecido entre as irmãs de escrever e finalmente 

substituído pela canção infantil. O fato de a música que acompanha o horror da 

separação ser substituída pela música-tema das irmãs reforça a forte ligação 

entre elas, “quando a complicação da música é adicionada, esta certamente 

parece ajudar se a história for familiar323” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.121, 

tradução nossa). Dessa maneira, diferente do original (não há referência 

qualquer a essa música em Walker), a música familiar acaba por consolidar 

aquele como um dos momentos mais sofridos da adaptação – já que, como se 

explicou anteriormente, a sequência original traz apenas referências pontuais da 

                                                           
322 “as for the kind of rhythmic progression one finds in music [...] [it] provides a complex system 
of counterpoint” (BLUESTONE, 2003, p.53). 
323 “when the complication of music is added, it certainly seems to help if the story is a familiar 
one” (HUTCHEON;O’FLYNN, 2013, p.121). 
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chegada e da partida da irmã, sem qualquer referência ao sofrimento vivido por 

essa separação. Compreende-se que esta sequência, sob a perspectiva de 

Spielberg, apresenta-se embebida em emoção e violência, culminando na 

trágica separação das irmãs que, de certa forma, consolida os papéis de 

protagonista e antagonista de Celie e Albert.  

É interessante, aqui, refletir sobre as perspectivas que se têm da fábula 

fílmica tramada. Predominantemente narrada pela perspectiva de Celie (apesar 

de não ser exclusivamente apresentada em voz-over), até este momento 

narrativo (menos de 30 minutos de filme), nota-se que “as personagens que 

contam a história incluem a protagonista e a antagonista, que estabelecem o 

conflito, e as personagens catalisadoras, que executam a ação ou fornecem 

informações para que a história avance324” (SEGER, 1992, p.123, tradução 

nossa). Protagonista (Celie), antagonista (Albert) e catalisadora (Nettie), as três 

personagens são responsáveis, até este momento narrativo, pela construção da 

trama.  

 

3.4 A VOZ DOS COADJUVANTES 
O enredo existe através das personagens; as personagens vivem no enredo 

(CÂNDIDO, 2011, p.53).  

  

Exclusivamente apresentada sob a perspectiva de Celie e Nettie, as 

personagens com quem compartilham suas histórias também são apresentadas 

sob a perspectiva das narradoras-personagens. Antônio Cândido (2011) explica 

as personagens “como seres complicados, que não se esgotam nos traços 

característicos, mas têm certos poços profundos, de onde pode jorrar a cada 

instante o desconhecido e o mistério” (p.60). Nas obras em estudo, essa 

profundidade à qual se refere o teórico se faz presente tanto nas personagens 

protagonistas, como em parte das coadjuvantes, cujas tramas ganham tom de 

protagonismo quando encaradas suas implicações no desenvolvimento da 

narrativa. Dentre as personagens mais significativas, tanto no romance quanto 

na adaptação, destacam-se Harpo (enteado de Celie), Sofia (esposa de Harpo) 

e Shug Avery (amante de Albert), além de uma reflexão breve sobre as 

                                                           
324 “the characters who tell the story include the protagonist and the antagonist, who set up the 
conflict, and catalyst characters, who carry out an action or give information to move the story 
forward” (SEGER, 1992, p.123). 
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personagens masculinas. A essas personagens serão dedicadas análises neste 

estudo.  

 

3.4.1 Sofia e Harpo 
 He [Harpo] loves Sofia because of her strength and assuredness325.  

(DIX apud WALKER, 1997, p.196)  

O casal Harpo e Sofia reitera-se constantemente como um par bastante 

significativo ao longo das cartas que Celie escreve a Deus. O casal protagoniza, 

ao longo das duas obras, diversas sequências que não apenas compõem a vida 

de Celie, mas refletem costumes e transformações aos quais aqueles 

personagens foram submetidos nos quase trinta anos que perpassam as 

narrativas. Por se tratar de uma narrativa cronológica, no romance Sofia e Harpo 

têm suas características físicas e psicológicas apresentadas à medida em que 

estas se revelam relevantes à interpretação que Celie faz dos fatos que 

testemunha; na adaptação, características físicas e psicológicas são reveladas 

à medida que as personagens surgem na tela e vivem suas fábulas.   

Desde o casamento de Celie com o Sinhô, as cartas da protagonista 

trazem as histórias do filho mais velho do marido, Harpo. Já se falou sobre 

Harpo, destacando-o como o único dos filhos de Albert que realmente se 

consolida como personagem de peso em ambas narrativas.  Na nona carta, mais 

especificamente no episódio de seu casamento, Celie apresenta Harpo, sem 

muita especificidade, “eu passei o dia do meu casamento correndo do minino 

mais velho. Ele tem doze ano326” (ACP, p.24). Sua adaptação, em 9min45s, 

revela uma recepção pouco calorosa, propondo-se o seguinte diálogo: “Sinhô: 

Por que está todo mundo de pé parado? Esta aqui é a sua nova mamãe. Harpo: 

Ela não é minha mamãe327” (tradução nossa) nega a Celie o direito de exercer a 

maternidade que lhe fora atribuída. Ao negar à Celie a ocupação de tal papel, 

acredita-se que o film adapter tenha se inspirado no original “a mãe dele morreu 

nos braço dele e ele num quer nem escutar falar de uma nova mamãe328” (ACP, 

p.24). A negação de Celie como substituta da mãe recém- falecida eclode com 

                                                           
325 “Ele [Harpo] ama Sofia por sua força e confiança”. (DIX apud WALKER, 1997, p.196, tradução 
nossa).  
326 “I spend my wedding day running from the oldest boy. He twelve” (TCP, p.12). 
327 “Mister: Why y’all standing out here waiting? This here is your new mammy. Harpo: She ain’t 
my mammy” (A COR…, 1985, 9min45s) 
328 “his mama died in his arms and he don’t want to hear nothing bout no new one” (TCP, p.12). 
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a demonstração de violência de Harpo, na mesma carta, quando o garoto “[...] 

pegou uma pedra e rebentou [...] [a] cabeça [de Celie]”329 (ACP, p.24), sendo, na 

sequência, repreendido pelo pai em: “o pai dele falou Num faça isso! Mas foi tudo 

o que ele falou330” (ACP, p.24) 

O trecho foi adaptado mantendo-se semelhanças entre o texto original e 

sua proposta cinematográfica. Minimizados os diálogos na adaptação, após 

rechaçar a madrasta, Harpo atira uma pedra na fronte de Celie, que cai no chão, 

sangrando; o menino foge e o pai, segurando o cinto, corre atrás no filho “ei, 

Harpo, vem aqui. Harpo, não corra de mim, rapaz331” (tradução nossa). Não é 

mostrada a suposta surra que o filho levara do pai; tampouco fica clara a postura 

desse pai em relação à conduta do filho.  

 

 

Figura 75 – Harpo atira pedra em Celie (a partir de 9min45s) 

 

                                                           
329 “[...] pick up a rock and laid my [Celie’s] head open” (TCP, p.12) 
330 “his daddy say Don’t do that! But that’s all he say” (TCP, p.12, grifo da autora). 
331 “hey, Harpo, come here. Harpo, don’t you run from me, boy”. (A COR…, 1985, 9min45s).  
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Figura 76 – Celie ferida por Harpo (a partir de 9min45s) 

 

 

Figura 77 – Sangue do ferimento de Celie (a partir de 9min45s) 

 Assim como não há na narrativa original longos trechos que apresentem 

as personagens em sua condição física, emocional e psicológica, também não 

há, na adaptação, qualquer trecho dessa natureza. Diferente do que propõe 

Antônio Cândido (2011, p.60), a romancista não retrata suas personagens “[...] 

como seres íntegros e facilmente delimitáveis, marcados duma vez por todas 

com certos traços que os caracterizam [...]”, mas as apresenta no decorrer das 

cartas que revelam a história de sua vida. Ressalta-se, aqui, que, apesar de uma 
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suposta linearidade na escritura das cartas (organizadas cronologicamente), a 

descrição das personagens não segue qualquer lógica linear ou cronológica, 

uma vez que elas são citadas por Celie quando de sua relevância no episódio 

por ela narrado – ou por Nettie, que apresenta apenas as personagens com 

quem convive na África.  

Quando da reflexão sobre a representação das personagens adaptadas 

à linguagem cinematográfica, sabe-se que sua exposição “[...] é raramente algo 

apresentado em um shot direto [...]. Ele deve ser construído, tanto pelos 

cineastas como pelos espectadores, ao longo de todo o filme. Uma personagem 

é construída a partir de muitos sinais distintos implantados ao longo do filme332” 

(DYER apud KOZLOFF, 2000, p.43, tradução nossa). É evidente que essa 

construção conjunta, entretanto, compreende muito mais as características 

psicossociais da personagem do que suas características físicas, que acabam 

sendo expostas quando a personagem entra em cena, mesmo sem protagonizá-

la. Já no momento da escolha do intérprete e de sua caracterização (incluindo, 

aqui, cabelo, olhos, roupas, enfim, todos os detalhes que compõem a 

personagem fisicamente) – evidenciam-se as características primárias que se 

objetiva apresentar primeiramente daquele personagem.  

O fato é que o modo como a personagem de cinema se constrói – 

especialmente uma que foi adaptada de outra obra – substitui quase por 

completo a definição que Paulo Emílio Salles Gomes (2011, p.111) atribui à 

personagem de romance, que é “[...] feita exclusivamente de palavras escritas 

[...]”. Predominantemente imagética – pelo menos em primeiro plano – a 

personagem cinematográfica, novamente recorrendo às reflexões de Salles 

Gomes, para sua cristalização definitiva, demanda a construção de um contexto 

visual (que jamais será uno no romance). 

Reflexões tecidas acerca das personagens de ficção romanesca e fílmica, 

retoma-se a personagem Harpo. Sendo figurante em algumas cartas, o enteado 

de Celie volta a exercer um papel de destaque na décima-terceira que, apesar 

de não ter sido adaptada, traz em seu conteúdo relações que serão consolidadas 

no decorrer de romance e filme. Apresentando uma conversa entre Harpo e 

                                                           
332 “[...] is seldom something given in a single shot [...]. Rather it has to be built up, by film-makers 
and audience alike, across the whole film. A character is a construct from the very many different 
signs deployed by a film” (DYER apud KOZLOFF, 2000, p.43). 
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Celie, em que o jovem revela seu interesse por Sofia (que viria a se tornar sua 

esposa), é nesta carta que os laços de amizade entre enteado e madrasta 

começam a se delimitar: “o Harpo falou, Eu gosto de uma pessoa. Eu falei, Hum? 

Ele falou, Uma moça. Eu falei, É mesmo? Ele falou, É. A gente vai casar. Casar, 

eu falei, Você num tem idade pra casar. Eu tenho, ele falou. Tenho dezessete. 

Ela quinze. Já é idade bastante333” (ACP, p.37-8). Neste trecho, além da evidente 

passagem do tempo com a apresentação da idade de Harpo (um menino quando 

surge pela primeira vez na narrativa), ao confidenciar à Celie seu plano de 

casamento, a confiança que Harpo deposita em Celie também se torna evidente.  

Outro aspecto que chama atenção no discurso do enteado é o seu 

questionamento em relação ao posicionamento de Celie como esposa e do pai 

como marido: “Harpo pergunta pro pai por que ele bate em mim. Sinhô fala, 

Porque ela é minha mulher. Depois, ela é teimosa334” (ACP, p.37). Descontente 

com a resposta do pai, Harpo vai à madrasta para reiterar seu questionamento, 

“o Harpo me pergunta, Por que que você é teimosa? [...] Eu falo, Eu nasci assim, 

eu acho335” (ACP, p.37). Apesar de esses dois elementos textuais terem sido 

excluídos da adaptação, seu conteúdo foi incorporado à construção psicossocial 

das personagens e à relação interpessoal que constroem entre si ao longo da 

narrativa fílmica: Harpo repetirá o comportamento abusivo do pai e recorrerá à 

Celie e a seus conselhos, em diversos momentos narrativos.  

Já na décima-sétima carta, Celie, além de descrever fisicamente a futura 

esposa – que está grávida – também revela o quão submisso o enteado é ao 

Sinhô:  

Ela é bunita, ele me fala. Ela brilha.  
É esperta? 
Não. É a pele dela que brilha. Mas ela é esperta também, eu 
acho. Tem vez que a gente consegue levar ela pra longe do pai.  
[...] 
Se ela é esperta, como é que ficou de barriga? Eu perguntei.  
Harpo dá de ombro. De outro jeito ela num vai poder sair de 
casa, ele fala. Seu... num vai deixar a gente casar. Diz queu num 
sou bom o bastante pra entrar na casa dele. Mas se ela tá de 

                                                           
333 “Harpo say, I love Somebody. I say, Huh? He say, A Girl. I say, You do? He say, Yeah. Us 
plan to marry. Marry, I say. You not old enough to marry. I is, he say. I’m seventeen. She fifteen. 
Old enough” (TCP, p.23) 
334 “Harpo ast his daddy why he beat me. Mr. _____ say, Cause she my wife. Plus, she stubborn” 
(TCP, p.23). 
335 “Harpo ast me, How come you stubborn? [...] I say, Just born that way, I reckon” (TCP, p.23) 
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barriga, e eu vou ter o direito de tá com ela, bom o bastante ou 
não336. (ACP, p.45-6).   

 
Apresentada quase como uma característica inerente ao personagem 

Sinhô, a dominância que essa figura masculina exerce em relação ao filho e à 

esposa será retomada oportunamente neste estudo.  Dominado também pela 

esposa, é na mesma carta que Harpo chega à casa acompanhado de Sofia. A 

cena é descrita por Celie da seguinte maneira:  

 
Harpo trouxe ela pra conhecer o pai dele. [...] Eu vi eles vindo 
pela estrada. Eles tavam que parece que marchando, mão na 
mão, como se fossem pra guerra. Ela um pouquinho na frente. 
Eles chegaram na varanda, eu cumprimentei e trouxe umas 
cadeira pra perto da grade. Ela sentou e começou a se abanar 
com um lenço. Tá quente mesmo, ela falou. Sinhô num fala 
nada. Ele só olha pra ela pra cima e pra baixo. Ela tá quase com 
7 ou 8 mês de barriga, a ponto de rebentar o vistido dela. Harpo 
é tão preto que ele pensa que a pele dela brilha, mas ela num é 
tão clara assim. Pele meio castanha, brilhando como mobília 
boa. Cabelo cheio de nó, muito mesmo, preso na cabeça numa 
porção de trança. Ela num é tão alta que nem Harpo mas muito 
mais gorda, e forte e corada, como se a mãe dela tivesse criado 
ela com carne de porco337.  (ACP, p.46-7).   
 
 

Partindo das descrições propostas pela protagonista, se nota que a 

grávida Sofia é dona de atitudes (como em seu marchar a frente de Harpo) 

consolidando a jovem como dominadora da relação. Apesar de reduzidos na 

adaptação, os trechos supracitados se fazem presentes não apenas na 

apresentação/caracterização da personagem Sofia, mas também na construção 

cênica que se desenrola na sequência:  

 

                                                           
336 “She pretty, he tell me. Bright.  
Smart?  
Naw. Bright skin. She smart too though, I think. Sometime us can git her away from her daddy.  
[…] 
If she so smart how come she big? I ast.  
Harpo shrug. She can’t git out the house no other way, he say. Mr. _____ won’t let us marry. But 
if she big I got a right to be with her, good enough or no”. (TCP, p.30). 
337 “Harpo bring her over to meet his daddy. […] I see ’em coming way off up the road. They be 
just marching, hand in hand, like going to war. She in front a little. They come up on the porch, I 
speak and move some chairs closer to the railing. She sit down and start to fan herself with a 
hansker. It sure is hot, she say. Mr. _____ don’t say nothing. He just look her up and down. She 
bout seven or eight months pregnant, bout to bust out her dress. Harpo so black he think she 
bright, but she ain’t that bright. Clear medium brown skin, gleam on it like on good furniture. Hair 
notty but a lot of it, tied up on her head in a mass of plaits. She not quite as tall as Harpo but much 
bigger, and strong and ruddy looking, like her mama brought her up on pork”. (TCP, p.31).  
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Quadro 20 – Carta 17 B  

WALKER, 2009, p.47-8  A COR…, 1985, 37min48s 

Ela [Sofia] fala, Como vai o senhor, Seu... 
Ele num responde a pergunta. Ele fala, 
Parece que você arranjou uma encrenca.  
Não, senhor. Num arranjei uma encrenca. 
Eu tô é de barriga. 
Ela alisa os vinco sobre a barriga dela com 
as palma da mão.  
Quem é o pai? ele pergunta.  
Ela parece surpresa. O Harpo, ela fala.  
Como ele sabe disso? 
Ele sabe. Ela fala.  
As jovem de hoje num são mais como 
antes, ele fala. Abrem as perna pra 
qualquer João, Pedro ou José.  
Harpo olha pro pai como se nunca tivesse 
visto ele antes. Mas num fala nada.  
Sinhô falou, Num pricisa pensar queu vou 
deixar meu minino casar com você só 
porque você é de família. Ele é novo e 
limitado. Moça bunita como você pode 
consiguir qualquer coisa dele.  
O Harpo inda continua sem dizer nada.  
A cara da Sofia fica mais vermelha. A pele 
da testa mexe um pouco. As orelha ficam 
em pé. 
Mas ela ri. Ela olha pro Harpo sentado 
com a cabeça baixa e as mão entre os 
juelho.  
Ela fala, Pra que queu priciso casar com 
Harpo? Ele inda tá vivendo aqui com o 
senhor. A cumida e a roupa que ele tem, é 
o senhor que compra.  
Ele falou, Seu pai vai botar você pra fora 
de casa. Pra viver na rua, eu acho.  
Ela fala, Não, eu nã vou viver na rua. Vou 
viver com a minha irmã e o marido dela. 

Harpo: Essa aqui é a Sofia. Sofia é um 
nome bonito, né? Sofia, Sofia, Sofia! Nós 
vai se casar.  
Sinhô: Parece que você está com 
problemas.  
Sofia: Não, senhor, eu não estou com 
problemas. Estou é grávida.  
Sinhô: Quem é o pai? 
Sofia: Harpo.  
Sinhô: Como ele sabe disso? 
Sofia: Ele sabe porque ele é o único! 
Sinhô: Celie, pegue uma limonada. As 
jovens de hoje não são boas. Abrem as 
pernas para cada Tom, Dick e Harpo. Nem 
pense que deixarei meu menino se casar 
com você porque você é de família. [...] Ele 
é jovem e limitado. Jovens bonitas como 
você podem fazer qualquer coisa com ele.  
Sofia: Por que eu preciso casar com o 
Harpo? Ele mora aqui com você. O que ele 
come e veste, vem de você, você compra.  
Sinhô: Porque seu papai botou você para 
fora. Pronta para viver na rua, eu acho.  
Sofia: Não, senhor. Eu não estou vivendo 
em nenhuma rua. Estou vivendo com 
minha irmã e seu marido. E eles disseram 
que eu posso viver com eles o resto da 
vida se eu quiser. E posso tomar conta do 
meu bebê sozinha. Bom visitar vocês. 
Agora fique aqui, Harpo. Quando estiver 
livre, eu e o bebê estaremos esperando339. 
(tradução nossa) 
 

                                                           
339 Harpo: This here is Sofia. Sofia is a pretty name, huh? Sofia, Sofia, Sofia! Us getting married.  
Mister: Look like you got yourself in trouble. 
Sofia: No, sir, I ain’t no trouble. Big, though.  
Mister: Who the daddy? 
Sofia: Harpo. 
Mister: How he ain’t know that? 
Sofia: He know because the only one! 
Mister: Celie, get me some lemonade. Young women no good these days. Got their legs open for 
every Tom, Dick and Harpo. Don’t need to think I’ll let my boy marry you ‘cause you in the family 
way. […] He young and limited. Pretty gal like you could put anything over on him. 
Sofia: Why I need marry Harpo for? He here living with you. What food and clothes he get, you 
buy.  
Mister: Cause I know your daddy throwed you out. Ready to live in the street, I guess.     
Sofia: No, sir. I ain’t living in no streets. I’m living with my sister and her husband. And they say I 
can live with them for the rest of my life if I want to. Don’t tell me how to take care of me and my 
baby. I can take care of my baby all by myself. Nice visiting. Now you stay right here, Harpo. 
When you free, me and the baby will be waiting. (A COR…, 1985, 37min48s).  
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Eles falaram queu posso viver com eles o 
resto da minha vida. Ela levanta, grande, 
forte, cheia de saúde, e fala, Bom, foi um 
prazer a visita. Agora eu vou voltar pra 
casa.  
Harpo levantou pra ir também. Ela fala, 
Não, Harpo, você fica aqui. Quando você 
ficar livre, eu e o nenê vamo tá 
esperando338.   

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 O primeiro aspecto que chama atenção é a extensão do trecho original e 

sua considerável redução ao texto adaptado. De fato, “[...] o que está envolvido 

ao adaptar pode ser um processo de apropriação, de tomar posse da história de 

outrem, e filtrar, de certa maneira, através da sensibilidade, dos interesses e 

talentos de alguém340” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.18, tradução nossa) e é 

exatamente isso que se nota na sequência adaptada.  Ao cotejar-se texto original 

e sequência cênica, percebe-se que muito daquilo que se descreve devidamente 

representado pelos atores, como em “ela alisa os vinco sobre a barriga dela com 

as palma da mão” ” e em “Ela levanta, grande, forte, cheia de saúde[...]”, essas 

duas descrições encenadas por Oprah Winfrey. Distingue-se, no trecho em 

                                                           
338 “She [Sofia] say, How you, Mr. _____? 
He don’t answer the question. He say, Look like you done got yourself in trouble.  
Naw suh, she say. I ain’t in no trouble. Big, though. 
She smooth the wrinkles over her stomach with the flats of her hands. 
Who the father? he ast.  
She look surprise. Harpo, she say. 
How he know that? 
He know. She say.  
Young womens no good these days, he say. Got they legs open to every Tom, Dick and Harry. 
Harpo look at his daddy like he never seen him before. But he don’t say nothing. 
Mr. _____ say, No need to think I’m gon let my boy marry you just cause you in the family way. 
He young and limited. Pretty gal like you could put anything over on him. 
Harpo still don’t say nothing. 
Sofia face git more ruddy. The skin move back on her forehead. Her ears raise. 
But she laugh. She glance at Harpo sitting there with his head down and his hands tween his 
knees. 
She say, What I need to marry Harpo for? He still living here with you. What food and clothes he 
git, you buy. 
He say, Your daddy done throwed you out. Ready to live in the street I guess. 
She say, Naw. I ain’t living in the street. I’m living with my sister and her husband. They say I can 
live with them for the rest of my life. She stand up, big, strong, healthy girl, and she say, Well, 
nice visiting. I’m going home.  
Harpo get up to come too. She say, Naw, Harpo, you stay here. 
When you free, me and the baby be waiting”. (TCP, p.31-2).   
340 “[…] what is involved in adapting can be a process of appropriation, of taking possession of 
another’s story, and filtering, in a sense, through one’s own sensibility, interests and talents” 
(HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.18) 
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questão, a sequência da saída de Sofia, que, originalmente, é descrita da 

seguinte forma:  

ele ficou um pouco assim meio parado entre eles, depois sentou 
de novo. Eu olhei pro rosto dela bem depressa e vi parece uma 
sombra passando. Então ela falou pra mim, Senhora... eu 
gostaria de tomar um pouco dágua antes de ir, se num for 
incomodar.  
O balde tava lá mesmo na pratileira da varanda. Eu peguei um 
copo limpo do armário e peguei um pouco dágua pra ela. Ela 
bebeu, quase num gole só341. (ACP, p.48). 
 

Na sequência da adaptação supracitada, é o Sinhô quem pede a Celie 

que sirva limonada (“Celie, get me some lemonade”); Sofia, sem qualquer 

cortesia, toma a limonada que lhe é dada por Celie num gole só e, como que 

para reiterar sua postura altiva e independente, declara “bom, pelo menos 

alguém aqui sabe como cuidar de uma visita342” (tradução nossa). Mesmo 

excluindo-se qualquer detalhamento na descrição da cena criada – que vai da 

localização do copo ao ato de beber de Sofia – a ideia reinante que é a postura 

dominante de Sofia, prevalece na adaptação.  

Ainda embasados na mesma carta e sequência, cabe refletir acerca de 

suas finalizações que, mesmo divergentes, produzem um sentido final 

semelhante. No romance, Celie revela que “Harpo num levantava da cadeira. Ele 

e o pai ficaram sentado lá, ficaram e ficaram. Num falavam nada. Num mexiam 

nada343” (ACP, p.48), ao passo que, na adaptação, Harpo tenta falar (mas 

gagueja o tempo todo), levanta-se para seguir Sofia, mas recebe a ordem do pai 

– e a obedece – “Harpo, você não se mexa344” (tradução nossa). Cada uma a 

seu modo, torna-se nítido o fato das obras reiterarem a submissão do filho em 

relação às ordens do pai e, na sequência, a submissão do marido em relação às 

ordens da esposa. No original, “depois passou a mão pela barriga outra vez e foi 

embora. Parecia que o exército tinha mudado de rumo e ela tava indo alcançar 

                                                           
341 He sort of hang there between them a while, then he sit down again. I look at her face real 
quick then, and seem like a shadow go cross it. Then she say to me, Mrs. ____, I’d thank you for 
a glass of water before I go, if you don’t mind. 
The bucket on the shelf right there on the porch. I git a clean glass out the safe and dip her up 
some water. She drink it down, almost in one swallow. (TCP, p.32-3). 
342 “well, at least somebody here know how to treat a visitor”. (A COR…, 1985, 37min48s). 
343 “Harpo never git up from his chair. Him and his daddy sit there and sit there and sit there. They 
never talk. They never move” (TCP, p.33) 
344 “Harpo, don’t you move one step” (A COR…, 1985, 37min48s). 
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ele345” (ACP, p.48), na adaptação, Harpo olha assustado para o pai, de costas 

para Sofia, ouve aquilo que eclodiria em um grito: “só não me faça esperar muito 

tempo, Harpo. Harpo, HARPO!346”. (tradução nossa).   

O grito de Sofia é usado como transição para a cena seguinte, que retrata 

a décima-oitava carta. Na adaptação, ao virar-se para olhar para Sofia, Harpo 

está na igreja, no momento de aceitar Sofia como sua esposa. A sequência 

fílmica criada revela o casamento na igreja (que é cenário de outras sequências), 

com a presença maciça da família da noiva contrastando o parco público da 

família de Harpo, ao passo que no original, não se descreve o casamento: “o 

Harpo foi e trouxe a Sofia e o nenê pra casa. Eles casaram na casa da irmã da 

Sofia347” (ACP, p.48). Supõe-se que, ao se adicionar, nesta sequência (entre 

39min55s e 41min11s), a cerimônia do casamento, com personagens 

devidamente adornados, objetiva-se privilegiar “[...] o espectador [que] está 

sentado em sua poltrona, sonhando; se você consegue conectá-lo com seu 

inconsciente, você consegue criar uma forte conexão entre o espectador e a 

tela348” (SEGER; WHETMORE, 1994, p.145, tradução nossa). Mesmo que 

inconscientemente, espectador há de ansiar por sequências que o agradem – 

como um casamento – haja vista a recorrência cinematográfica em trazer às 

telas histórias (originais ou adaptadas) que recorram a sequências que recriem 

a realidade.  

A décima-oitava carta, que tem como tema central a vida do casal Harpo 

e Sofia, continua a ser adaptada na sequência cênica. No entanto, o destaque 

cinematográfico é atribuído ao posicionamento dominador de Sofia, que é 

apresentado com menos ênfase no texto original. A sequência fílmica 

(41min15s) tem início com Celie seguindo Sofia, que explica a necessidade das 

cortinas “tô precisando muito de umas cortinas, mas não tenho tempo349” 

(tradução nossa), originalmente, é Harpo quem faz o pedido à esposa “ele me 

                                                           
345 “then she run her hands over her belly again and she take off. Look like the army change 
direction, and she heading off to catch up” (TCP, p.33) 
346 “Just don’t make me wait too long, Harpo. Harpo, HARPO!” (A COR…, 1985, 37min48s). 
347 Harpo went and brought Sofia and the baby home. They got married in Sofia sister house” 
(TCP, p.34). 
348 “[...] the audience [that] is sitting in their seats dreaming and if you can connect with their 
unconscious, you really have a powerful connection between viewer and screen” (SEGER; 
WHETMORE, 1994, p.145). 
349 “I been needing so many curtains, but I ain’t had time” (A COR…, 1985, 41min15s). 
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pediu pra fazer umas curtina e eu fiz umas de saco de farinha350” (ACP, p.49). 

Essa simples inversão acaba por reiterar o papel social que a adaptação intenta 

atribuir à Sofia: uma mulher forte (não apenas fisicamente, mas também 

psicologicamente), que em diversos momentos domina a relação com o marido. 

Angela Y. Davis explica que “as mulheres negras mal podiam deixar-se abater; 

elas tinham que se tornar fortes para sua família, e suas comunidades 

precisavam de sua força para viver351” (1983, p.231, tradução nossa) – é 

exatamente esse retrato de força que se tem de Sofia em grande parte das 

narrativas.  

Opta-se por transformar em ações a descrição de Celie sobre Harpo e a 

casa em que vivia com Sofia: “o Harpo arrumou a casinha do riacho para ele e a 

família dele. O pai do Sinhô usava ela como galpão. Mas ela é boa. Agora tá 

com janela, uma varanda, porta dos fundo. Depois é fresco e verde lá perto do 

riacho352” (ACP, p.49). Mantendo-se o objetivo de caracterizar Harpo como um 

homem dominado, na adaptação; ao entrar na casa com Celie, Sofia, que 

carrega um dos filhos, novamente impõe ao marido suas decisões: conserte o 

telhado, cuide do bebê. Talvez como um recurso amenizador da sequência, a 

comicidade se consolida quando Harpo cai do telhado no meio da sala, 

recebendo de Sofia o bebê em questão:  

Sofia: Harpo, vem aqui. Preciso que segure esse nenê.  
Harpo: Como eu disse, estou ocupado.  
Sofia: Estou vendo você ocupado fazendo uma bagunça. Agora 
desce aqui! 
Harpo: Droga, eu vou descer quando estiver com vontade e 
pronto! 
Sofia: Te digo a verdade, aqui está ele. Ah, criança, tô vendo que 
vamos te dar um pouco de leite. Um pouco de leite para o nenê, 
sim, claro. Aqui, vá com seu pai353. (A COR…, 1985, 41min15s, 
tradução nossa). 
 

                                                           
350 “he ast me to make some curtains and I make some out of flower sack” (TCP, p.34). 
351 “black women could hardly strive for weakness; they had to become strong, for their families 
and their communities needed their strenght to survive” (1983, p.231) 
352 “Harpo fix up the little creek house for him and his family. Mr. _____ daddy used it for a shed. 
But it sound. Got Windows now, a porch, back door. Plus it cool and green down by the creek 
(TCP, p.34). 
353 Sofia: Harpo, come on down. I need you to hold this baby. 
Harpo: Like I said, I’m busy. 
Sofia: I see you busy making a racket. Now come on down here! 
Harpo: Damn, I’ll come down when I’m good and ready! 
Sofia: I tell you the truth, here he is. Oh, child, I see we’re going to get you a little milk. A little milk 
for the baby, yes, indeed. Here, go to your daddy! (A COR…, 1985, 41min15s). 
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Inspirado na carta em questão, a submissão de Harpo liga-se ao seguinte 

trecho: “ela fala pro Harpo, Segura o nenê, quando ela vem pra casa comigo pra 

pegar um pouco de linha. Ela tá fazendo umas camisa. Ele pega o nenê, dá um 

beijo nele, faz um carinho na bucheca. Ri, olha pra varanda pro pai dele354” (ACP, 

p.50). Cabe esclarecer que, caso analisado de forma isolada, não se notaria no 

trecho conotação latente da submissão de Harpo, que simplesmente segura o 

filho para que a mulher possa realizar uma tarefa comum à época retratada. 

Imposta na adaptação, a ideia de submissão incondicional de Harpo é reificada 

na sequência final quando, após cair do telhado em meio a sala e ser ignorado 

por Sofia e Celie, recebe o filho em seus braços:  

Harpo: O que eu devo fazer com ele? 
Sofia: Dê comida à ele, depois tente consertar essa bagunça 
enorme que você fez. Dona Celie, temos que arrumar umas 
cortinas novas que quero por no quarto.  
Harpo: Está olhando o quê? 
Menininho: Vai chover na sua cabeça355. (A COR..., 1985, 
41min15s, tradução nossa). 
 

 Até o menino (que se subentende ser um dos filhos de Harpo e Sofia) 

descredencia a competência de Harpo negando-lhe até mesmo o “privilégio” de 

ser um homem em uma sociedade consolidada machista. A análise final da cena 

– Harpo sentado em meio aos escombros do telhado, segurando o bebê e sendo 

rechaçado pelo menino – denota que “algumas vezes uma única imagem pode 

servir como uma metáfora de uma história completa356” (SEGER; WHETMORE, 

1994, p.108, tradução nossa). No caso, a metáfora que o cineasta propõe é a de 

que Sofia comanda Harpo e não o oposto, como se esperaria na sociedade da 

época – esta é a metáfora que predomina em grande parte da história do casal.  

Quando adaptada, a sequência iniciada em 42 min45s traz um tom cômico 

uma vez que Sofia, ao chegar em casa com Celie, não apenas delega a função 

maternal a Harpo (quando entrega a este o bebê que chora), mas também ignora 

                                                           
354 “she tell Harpo, Hold the baby, while she come back in the house with me to git some thread. 
She making some sheets. He take the baby, give it a kiss, chuck it under the chin. Grin, look up 
on the porch at his daddy” (TCP, p.35). 
 
355 Harpo: What should I do with it? 
Sofia: Try feed her, then try fix up this big mess you done. I can smell the rain coming.  Miss Celie, 
we got some new curtains I want to put in the bedroom. 
Harpo: What you looking at? 
Little boy: It’s gonna rain on your head. (A COR..., 1985, 41min15s). 
356 “sometimes a single image might serve as a metaphor for an entire story” (SEGER; 
WHETMORE, 1994, p.108). 
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seus pedidos: “Harpo: SOFIA, eu preciso de comida! Sofia: A torta está na 

dispensa. [...] Harpo: Ei, você não vai pegar para mim? Sofia: Qual é o problema 

com você? Oh, o meu bebê está chorando. Seja útil, que tal? 357“ (tradução 

nossa).   

Também protagonistas nas décima-nona e vigésima-primeira cartas, faz-

se necessário destacar os trechos em que o jovem Harpo, completamente 

dominado pela esposa, busca conselhos do pai, que questiona:  

Você nunca bate nela? Sinhô pergunta.  
Harpo olha pras mão dele. Não senhor, ele fala baixo, sem 
graça.  
Bom, então como você quer fazer ela obedecer? As esposa são 
feito criança. Você tem que fazer elas aprenderem quem manda. 
Nada resolve melhor esse problema que uma boa surra358. 
(ACP, p.52).  

 

Consolidada, a essa altura da narrativa, a violência que dedicara à esposa 

desde o início do casamento, não é de se admirar que o Sinhô apresente esse 

tipo de conselho ao filho. O que causa impacto, entretanto, é o posicionamento 

de Celie em relação à Sofia, quando Harpo busca seu aconselhamento:  

Se ela tá falando quando o Harpo e Sinhô entram na sala, ela 
continua. Se eles perguntam uma coisa pra ela, ela fala que num 
sabe. E continua conversando. 
Eu penso nisso quando o Harpo pergunta pra mim o que ele 
deve fazer pra Sofia obedecer. [...] 
Bate nela, eu falo359.  (ACP, p.52). 
 

Da forma como descreve, o afeto de Celie encontra-se restrito em 

detrimento das atitudes não subordinadas de Sofia, que, segundo Celie, ignora 

os homens – e consequentemente aquilo que representam socialmente. Ao 

encorajar Harpo a bater na esposa, Celie não apenas reitera aquilo que vive, 

mas se assume como cúmplice de uma situação que deprecia a mulher. A 

adaptação da décima-nona carta eclode quando Harpo pergunta à Celie, “O que 

                                                           
357 “Harpo: SOFIA, I need some eat! Sofia: Pie’s in the pantry. […] Harpo: Hey, you won’t get it 
for me? Sofia: Is there something to matter with you? Oh, that’s my own baby crying. Make 
yourself useful will you?”. 
358 “You ever hit her? Mr. _____ ast.  
Harpo look down at his hands. Naw suh, he say low, embarrass. 
Well how you spect to make her mind? Wives is like children. You have to let ’em know who got 
the upper hand. Nothing can do that better than a good sound beating”. (TCP, p.36). 
359  “If she talking when Harpo and Mr. _____ come in the room, she keep right on. If they ast her 
where something at, she say she don’t know. Keep talking.  
I think bout this when Harpo ast me what he ought to do to her to make her mind. […] 
Beat her. I say.” (TCP, p.36-37).  
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eu faço com Sofia? 360” e esta responde “Bata nela361”  (A COR..., 1985, 

42min45s, tradução nossa). 

Ao espectador que desconhece o texto original, a atitude de Celie é 

deveras estranha, pois as cenas até então protagonizadas por Celie e Sofia 

demonstram uma relação amigável entre as duas personagens. Nesse caso, “[...] 

ao contrário do cinema, [...] [é] o romance [que] pode nos revelar o que pensa 

um personagem” (WOOD, 2011, p.89) – na adaptação, a resposta de Celie em 

relação à Sofia que se encontra em um patamar distinto por “eu gosto da Sofia, 

mas ela num faz como eu de jeito nenhum362.” (ACP, p.52).  

O pouco afeto de Celie, que a conduz ao conselho bastante duvidoso que 

apresenta a Harpo, gera na protagonista angústia tamanha que esta se vê refém 

das consequências de suas palavras,  

Faz mais de um mês, eu tô com problemas pra dormir. Eu fico 
acordada até bem tarde o mais que posso, antes de Sinhô 
começar a resmungar por causa do preço do querosene, então 
eu mergulho num banho morno com leite e sais de banho, aí eu 
salpico um pouco de avelã no meu travesseiro e nas curtina, 
tudo à luz da lua. Tem vez queu consigo durmir umas hora. 
Então bem na hora que parece que vai ficar bom, eu acordo.  
No começo, eu levantava dipressa e tomava um copo de leite. 
Depois eu pensava em contar carneiro pulando cerca. Depois eu 
pensei em ler a Bíblia.  
O que será isso? Eu perguntei pra mim mesmo.  
Uma vozinha disse, Alguma coisa que você fez de errado. O 
espírito de alguém contra quem você pecou. Quem sabe.  
Uma noite bem tarde eu vi. Sofia. Eu pequei contra o espírito de 
Sofia363. (ACP, p.55). 
 

Sendo este trecho da vigésima-primeira carta omitido na adaptação, ao 

espectador não ficam claras as consequências sentidas por Celie. É a insônia 

recorrente, atrelada à voz que insiste em reforçar seu posicionamento 

equivocado, que revelam exclusivamente ao leitor o arrependimento de Celie – 

                                                           
360 “what do I do about Sofia?” (A COR..., 1985, 42min45s) 
361 “Beat her” (A COR..., 1985, 42min45s). 
362 “I like Sofia, but she don’t act like me at all.” (TCP, p.36). 
“Eu gosto da Sofia, mas ela num faz como eu de jeito nenhum.” (TCP, p.52).  
363 For over a month I have trouble sleeping. I stay up late as I can before Mr. _____ start 
complaining bout the price of kerosene, then I soak myself in a warm bath with milk and epsom 
salts, then sprinkle little witch hazel on my pillow and curtain out all the moonlight. Sometimes I 
git a few hours sleep. Then just when it look like it ought to be gitting good, I wakes up. 
At first I’d git up quick and drink some milk. Then I’d think bout counting fence post. Then I’d think 
bout reading the Bible. 
What it is? I ast myself. 
A little voice say, Something you done wrong. Somebody spirit you sin against. Maybe. 
Way late one night it come to me. Sofia. I sin against Sofia spirit.  (TCP, p.39).  
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o leitor-espectador possivelmente espera, na adaptação, amostras do 

arrependimento da protagonista. Ao assumir um posicionamento de carrasca, a 

esposa do Sinhô não apenas reconhece ter pecado contra o espírito de Sofia, 

mas sofre com seu pecado. Vale lembrar que na adaptação não há qualquer 

esboço do sentimento de Celie quando esta é, na cena iniciada em 43min52s, 

atacada por Sofia: “você disse pro Harpo me bater! [...] Você quer um enteado 

morto, é isso, dona Celie? Pare de dar esses conselhos para ele364”. (tradução 

nossa). 

Interessante a mudança de paradigma proposta pelo film adapter:  a 

mesma Celie que, quando questionada no romance sobre seu posicionamento 

revela: “eu num quis dizer isso [ele te bater], eu falei. [...] Eu falei porque sou 

idiota, eu disse. Eu falei porque tava com inveja de você. Eu falei porque você 

faz o queu num dô conta de fazer. [...] Briga. Eu falei365” (ACP, p.56), na 

adaptação limita-se a responder: “essa vida deve acabar logo. O Paraíso será 

eterno366” (A COR..., 1985, 43min52s, tradução nossa). A proposta de adaptação 

deste trecho novamente privou o espectador de conhecer uma Celie menos 

passiva, mais articulada e, de fato, consciente de sua posição social. Ao 

suprimirem-se informações essenciais à construção da personagem social e 

psicologicamente, apresentou-se ao espectador (seja este leitor ou não) 

personagem diferente da concebida pela autora originalmente. Tomando-se 

Celie como uma personagem de ficção (em ambas as obras), tanto a Celie do 

romance quanto a do filme, “[...] são reais (têm uma realidade), mas de modos 

diferentes” (WOOD, 2011, p.104, grifo do autor), ou seja, apresentam realidades 

distintas, até porque uma habita o mundo das palavras, a outra um mundo 

composto por palavras, imagens, sons. A protagonista do romance não apenas 

responde ao questionamento de Sofia, mas desculpa-se com a amiga “tô com 

tanta vergonha de mim mesma, eu falei367” (ACP, p.56), diferente da protagonista 

do filme que, ao ser questionada, não esboça reações (positivas ou negativas), 

deixando que Sofia parta, enfurecida com a situação.  

                                                           
364 “you told Harpo to beat me! [...] Now, you want a dead son-in-law, Miss Celie? You keep on 
advising him like you’re doing.”  
365 “I didn’t mean it [him to beat you], I said. [...] I say it cause I’m a fool, I say. I say it cause I’m 
jealous of you. I say it cause you do what I can’t [...]. Fight. I say” (TCP, p.40) 
366 “this life be over soon. Heaven last always” (A COR..., 1985, 43min52s). 
367 “I’m so shame of myself, I say” (TCP, p.40) 
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 Evidenciada em ambas as obras, a fúria de Sofia torna-se o fio-condutor 

de uma das maiores tragédias relatadas na história – certamente a maior vivida 

por esta personagem coadjuvante. Narrado em flashback por Celie na trigésima-

sétima carta, o leitor é apresentado ao fato:  

Querido Deus,  
Harpo tá que nem doido. Limpa o balcão, acende um cigarro, 
olha pra fora, anda pra cima e pra baixo. [...] 
Dona Celie, ela [Tampinha] fala, O que tá contecendo com o 
Harpo? 
Sofia tá na cadeia, eu falei.  
Na cadeia? Pela cara dela, parece queu falei que Sofia tá na lua.  
Como é que ela tá na cadeia? pergunto.  

Disacatou a esposa do prefeito, eu falei368. (ACP, p.106). 

 
  

Aos 83min52s da adaptação a cena é apesentada quando Sofia, 

acompanhada da personagem Campeão (originalmente Prizefighter) e dos 

filhos, desentende-se com a mulher do prefeito:    

 

QUADRO 21 – Carta 37 

WALKER, 2009, p.107-8 A COR…, 1985, 83min52s 

Todas essas criança, a mulher do prefeito 
falou, fuçando na bolsa. Mas tão 
bunitinhas como butão, ela falou. Ela 
parou, botou a mão na cabeça de uma das 
criança. E falou, e esses dente branco tão 
forte.  
Sofia e o campeão num disseram nada. 
Esperaram ela passar. O prefeito também 
esperou, ficou um pouco pra trás, batendo 
o pé e olhando pra ela com um sorrisinho. 
Vamos Millie, ele falou. Sempre falando 
com os preto. A dona Millie passou a mão 
nas criança um pouco mais, finalmente 
olhou pra Sofia e pro campeão. Ela olhou 
pro carro do campeão. Ela reparou no 
relógio de pulso da Sofia. Ela falou pra 
Sofia, Todas as criança sua são tão limpa, 
ela falou, você num quer trabalhar pra 
mim, ser minha impregada?  
Sofia falou, Diabos não.  

Dona Millie: Queridos, deixe-me olhar 
para vocês. Olhe para vocês, vocês são 
tão fofos.  
Prefeito: Deixe as pessoas em paz.  
Casal: Bom dia, senhor Prefeito.  
Senhora Millie: Olhe essa carinha. É a 
carinha mais fofa que já vi.  
Prefeito: Essa é a Millie, sempre cuidando 
dos pretos.  
Dona Millie: Suas crianças são tão limpas. 
Você não gostaria de trabalhar pra mim? 
Ser minha empregada? 
Sofia: Pro Diabo, não!  
Campeão: Ei, você não consegue 
bombear essa coisa mais rápido? 
Prefeito: Moça, o que você disse para a 
senhora Millie? 
Sofia: Eu disse, PRO DIABO!  
Campeão: Não, dona Sofia! Não dona 
Sofia! Não!  

                                                           
368 “Dear God, 
Harpo mope. Wipe the counter, light a cigarette, look outdoors, walk up and down. […]  
Miss Celie, she [Squeak] say, What the matter with Harpo? 
Sofia in jail, I say. 
In jail? She look like I say Sofia on the moon. 
What she in jail for? she ast. 
Sassing the mayor’s wife, I say”. (TCP, p.86).   
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Ela falou, O que você falou? 
Sofia falou, Diabos não.  
O prefeito olhou pra Sofia, puxou a mulher 
dele da frente. Esticou o peito. Moça, o 
que foi que você falou pra dona Millie? 
Sofia falou, Eu falei, Diabos não.  
Ele deu um tapa nela.   
[...] 
Sofia derrubou o homem.  
Os polícia veio, começaram a tirar as 
criança de cima do prefeito, batendo com 
as cabeça dela uma na outra. A Sofia aí 
começou mesmo a brigar. Eles arrastaram 
ela pelo chão. 
[...] 
Eles bateram pra valer na Sofia, Sinhô 
falou.  
[...]  
O que o campeão fez durante tudo isso? 
Eu perguntei pra irmã de Sofia, Odessa.  
Ele queria pular encima  também, ela 
falou. Sofia falou, Não, leva as criança pra 
casa.  
Os polícia também tavam com o revólver 
encima dele. Um movimento e ele tava 
morto. Seis polícia, sabe.369  (grifo nosso).  

Dona Millie: Eu não acredito que você fez 
isso!  
Sofia: Leve minhas crianças para longe 
daqui. Leve-as para casa! Tire minhas 
crianças daqui!  
Mulher 2: Sua preta, quem você pensa 
que é? 
Sofia: Não me toque! Me deixe em paz! 
Não me toque!  
Homem: Quem você pensa que é, sua 
preta gorda? 
Sofia: Deus, querido Deus, ajude! Xerife, 
me ajude! 370 (tradução nossa).  

                                                           
369 All these children, say the mayor’s wife, digging in her pocketbook. Cute as little buttons 
though, she say. She stop, put her hand on one of the children head. Say, and such strong white 
teef. 
Sofia and the prizefighter don’t say nothing. Wait for her to pass. Mayor wait too, stand back and 
tap his foot, watch her with a little smile. Now Millie, he say. Always going on over colored. Miss 
Millie finger the children some more, finally look at Sofia and the prizefighter. She look at the 
prizefighter car. She eye Sofia wristwatch. She say to Sofia, All your children so clean, she say, 
would you like to work for me, be my maid? 
Sofia say, Hell no. 
She say, What you say? 
Sofia say, Hell no. 
Mayor look at Sofia, push his wife out the way. Stick out his chest. Girl, what you say to Miss 
Millie? Sofia say, I say, Hell no. 
He slap her. 
[…] 
Sofia knock the man down. 
The polices come, start slinging the children off the mayor, bang they heads together. Sofia really 
start to fight. They drag her to the ground. 
[…] 
They beat Sofia, Mr. _____ say. 
[…]  
What the prizefighter do in all this? I ast Sofia sister, Odessa. 
He want to jump in, she say. Sofia say No, take the children home. 
Polices have they guns on him anyway. One move, he dead. Six of them, you know.  (TCP, p.86-
8, grifo nosso). 
370 Miz Millie: Honey, let me see you. Look at you, you’re so sweet. 
Mayor: Leave them folks alone.  
Couple: Good afternoon, Mr. Mayor.  
Miz Millie: Look at that little face. That’s the cutest little face I ever saw.  
Mayor: That’s Millie, always going on over the colored.  
Miz Millie: Your children are so clean. Would you like to work for me? Be my maid?  
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Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

Figura 78 – Sofia irrita-se com o comentário da mulher do prefeito (a partir de 83min52s) 

 

                                                           
Sofia: Hell, no 
Miz Millie: What did you say?  
Sofia: Hell, no. 
Woman 1: What did she say?  
Buster: Hey, can’t you pump that a little faster? 
Mayor: Gal, what did you say to Miss Millie? 
Sofia: I said, HELL!  
Prizefighter: No, Miss Sofia! No, Miss Sofia! No! 
Miz Millie: I can’t  believe you did that!  
Sofia: Get my children out of here! Take them home! Take my children home! Get my children 
out of here! 
Woman 2: You black thing, who do you think you are?! 
Sofia: Don’t touch me! Leave me alone! Don’t touch me! 
Man: Who do you think you are, you fat nigger! 
Sofia: God, dear God, help! Sheriff, help me! (A COR…, 1985, 83min52s) 
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Figura 79 – Após revidar ao tapa do prefeito, Sofia é atacada pelo xerife (a partir de 83min52s) 

Novamente nota-se há: o texto original mais amplo do que o adaptado – 

retoma-se, aqui, a questão de muitas das descrições propostas no romance 

(grifadas aqui) tornarem-se representadas na adaptação. A transposição do 

texto que revela a violência quase arbitrária à qual Sofia fora submetida cumpre 

o papel de manter, na adaptação, o mesmo requinte de crueldade dedicado à 

Sofia descrito originalmente. A redução textual desse trecho justifica-se uma vez 

que “diferente da literatura no filme a distinção entre contar uma história via 

narração verbal e mostrá-la na tela via imagens e ações não é facilmente 

contável. Essas funções são executadas por sistemas sígnicos bastante 

distintos371” (KOZLOFF, 1988, p.13, tradução nossa). Ou seja, a transposição do 

texto original a um sistema sígnico que envolve imagem e som possibilita que as 

descrições sejam, de fato, visualizadas pelos espectadores.  

Ambas as sequências revelam o modo como o afro-americano (já liberto 

à época retratada nas narrativas) ainda era encarado e tratado como mercadoria. 

Herdeiros diretos de uma sociedade preconceituosa, a situação encarada por 

Sofia retrata “um dos aspectos mais humilhantes do serviço doméstico no Sul – 

outra afirmação de sua afinidade com a escravidão – foi a revogação temporária 

                                                           
371 “unlike in literature, in film the distinction between telling a story through verbal narration and 
showing it on the screen through images and action is not so easily discountable. These functions 
are carried out by quite different sign systems” (KOZLOFF, 1988, p.13). 
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das Leis Jim Crow372 enquanto o serviçal negro estivesse na presença de uma 

pessoa branca373” (DAVIS, 1983, p.91, tradução nossa). Ao negar 

veementemente o convite irônico para trabalhar como empregada doméstica na 

casa do prefeito, Sofia não apenas desacata a autoridade política do homem, 

mas também sua autoridade masculina e, acima de tudo, branca. Ao ser 

açoitada, Sofia revida e, após apanhar da polícia, acaba presa:  

O delegado falou, Bom, diga mesmo. E diga pra ela que ela tem 
sorte de tá viva.  
[...] Eles quebraram a cabeça dela, eles quebraram as custela 
dela. Eles deixaram o nariz dela solto de um lado. Eles cegaram 
ela de um olho. Ela tava inchada da cabeça ao pé. A língua dela 
tava do tamanho do meu braço, saía de dentro dos dente feito 
um pedaço de borracha. Ela num pudia falar. E tava da cor de 

uma biringela374. (ACP, p.109). 

 

Consolida-se, então, a condição de Sofia: mulher, negra, pobre. Física, 

moral e psicologicamente deteriorada, a outrora forte mulher se transforma em 

uma sombra daquilo que fora, como releva Celie, na mesma carta (ACP, p.109): 

“quando eu vi Sofia eu num entendi como ela inda tava viva375”. 

 

                                                           
372 Trata-se de uma lei que vigorou por quase um século em parte dos Estados Unidos, após a 
libertação dos escravos e a suposta igualdade racial proposta no país. De fato, na Virginia e nos 
estados sulistas, a Lei Jim Crow perdurou ante do preceito do “separado mais igual”, funcionando 
como uma espécie de apartheid racial que segregacionou os cidadãos do país até a sanção Civil 
Rights Act [Ato dos Direitos Civis], em 1964. No entanto, as raíze segregacionistas da Lei ainda 
perduraram extra-oficialmente em muitas das cidades tidas como berço dos brancos americanos. 
373 “one of the most humiliating aspects of domestic service in the South – another affirmation of 
its affinity with slavery – was the temporary revocation of Jim Crow laws as long as the Black 
servant was in the presence of a white person” (DAVIS, 1983, p.91). 
374 “Sheriff say, Well make sure you do. And tell her she lucky she alive.  
[…] They crack her skull, they crack her ribs. They tear her nose loose on one side. They blind 
her in one eye. She swole from head to foot. Her tongue the size of my arm, it stick out tween her 
teef like a piece of rubber. She can’t talk. And she just about the color of a eggplant”.  (TCP, p.88-
9).  
375 “when I see Sofia I don’t know why she still alive”. (TCP, p.89). 
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Figura 80 – Situação de Sofia após sua prisão (a partir de 86min18s) 

O tempo que Sofia passou na cadeia, o modo como sua prisão modificou 

a rotina familiar e sua (res)socialização formam o conteúdo apresentado entre a 

trigésima-oitava e a quadragésima-quarta cartas. Trata-se de um período em 

que a família se reúne para cuidar dos filhos – privados do convívio da mãe – e 

também para buscar a libertação de Sofia. Interessa saber que, 

independentemente da separação do marido (que já vivia com a jovem Mary 

Agnes quando da prisão de Sofia), o objetivo de todos era o bem-estar da 

prisioneira. Cogitando-se, inclusive, “tirar ela de lá [...]. Pegar um pouco de 

dinamite com o pessoal que tá construindo aquela ponte enorme lá embaixo na 

estrada, explodir a prisão inteira até o fim do mundo376” (ACP, p.112), todos se 

esmeram na tentativa de amenizar o sofrimento de Sofia na prisão.  

Cabem, aqui, parênteses sobre outra personagem secundária: Mary 

Agnes – chamada até este momento da narrativa de Tampinha (originalmente 

Squeak). Em meio à solidariedade familiar se descobre parte da vida de Mary 

Agnes. A jovem, prima do diretor da prisão, tentar interceder por Sofia, mas 

acaba violentada pelo representante da lei: “ele falou que se fosse meu tio ele 

num fazia isso comigo. Ia ser pecado. Mas isso era só uma fornicaçãozinha. 

Todo mundo é culpado disso377.” (ACP, p.119). O relato do abuso sofrido pela 

                                                           
376 “bust her out [...]. Git some dynamite off the gang that’s building that big bridge down the road, 
blow the whole prison to kingdom come” (TCP, p.92) 
377  “he say if he was my uncle he wouldn’t do it to me. That be a sin. But this just little fornication. 
Everybody guilty of that” (TCP, p.98). 
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personagem Mary Agnes reitera o modo como o homem (mesmo não sendo 

branco) agia naquela sociedade: dominador, abusivo, violento. O fato é que “ao 

longo da história deste país [Estados Unidos], as mulheres negras têm 

manifestado uma consciência coletiva de sua vitimização sexual378” (DAVIS, 

1983, p.183, tradução nossa); logo, apesar do choque que o abuso causa 

naqueles que ouvem o relato de Mary Agnes – “meu Deus, Odessa falou, e ele 

é seu tio379” (ACP, p.109) – de fato nada é feito contra o homem que tem ao seu 

lado o fato de “representar” a lei. Talvez por se tratar de uma personagem 

coadjuvante e tendo em vista a necessidade de condensar personagens e 

tramas menos relevantes ao desenvolvimento global da história, o film adapter 

não adapta este trecho a sua obra.  

Também são excluídas da adaptação todas as tentativas de intervenção 

da família em relação ao bem-estar de Sofia, sendo, aos 86 minutos e 50 

segundos, apresentada em voz-over, a passagem de tempo em que a 

personagem permanece presa. Na adaptação Sofia é vista com o rosto 

parcialmente desfigurado, em companhia da mulher do prefeito. Originalmente, 

é na quadragésima-terceira carta que o leitor é informado sobre a “liberdade” de 

Sofia, que passa, então, a trabalhar na casa do prefeito: “o trabalho de Sofia é 

olhar as criança jogando bola. [...] Dona Millie veio correndo. Ela tem medo de 

Sofia380.” (ACP, p.122-3). Depreende-se, destes trechos, que mesmo após 

condenação e pena cumprida, a mulher é fadada a desempenhar a função cujo 

convite a ultrajara e acabara por privá-la da liberdade anos antes, ou seja, como 

de costume à época que representa, o homem branco e poderoso vencera a 

mulher negra e pobre.  

Na carta seguinte (quadragésima-quarta), a condição de submissão à 

qual Sofia compulsoriamente é submetida fica ainda mais evidente quando o 

prefeito compra um carro para a esposa – “o prefeito... comprou um carro novo 

pra dona Millie, porque ela falou que já que os preto tinham carro então era mais 

do que devido ela ter um. Aí ele comprou um carro pra ela. só que ele num quis 

                                                           
378 “throughout the history of this country [the United States], Black women have manifested a 
collective consciousness of their sexual victimization” (DAVIS, 1983, p.183) 
379 “my God, say Odessa, and he your uncle” (TCP, p.98) 
380 “Sofia job to watch the children play ball. [...] Miss Millie come running. She scared of Sofia” 
(TCP, p.102-3).   
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mostrar pra ela como guiar381” (ACP, p.125). Apenas neste pequeno excerto não 

adaptado o posicionamento branco e machista vigente na sociedade da época 

volta a ser representado: a popularização do automóvel, associado à 

estabilidade financeira do povo negro, que já era detentor de bens de consumo, 

mesmo ante seu papel social pouco considerado dentro da sociedade racista, 

leva o homem branco a repensar seu posicionamento; no caso, a mulher 

conquistou, por assim dizer, a permissão para guiar um carro (função incialmente 

masculina). Quando a Sofia é pedido que ensine a patroa a dirigir, evidencia-se 

que mesmo rechaçado, o papel social do negro se faz menos marginal e mais 

necessário à construção da sociedade racista (porém miscigenada): “você acha 

que dá conta de me ensinar? ela [Dona Millie] falou382”. (ACP, p.128). Ao cotejar-

se o conteúdo original ao proposto pelo film adapter, há:  

 

QUADRO 22 – Carta 44 A 

WALKER, 2009, p.126-7 A COR…, 1985, 86min50s 

A próxima coisa queu vi foi eu e dona Millie 
pra cima e pra baixo na estrada. [...] 
Aí um dia quando a gente tava voltando 
pra casa depois de uma volta, ela falou pra 
mim, Eu vou guiando levar você até sua 
casa. Assim mesmo.  
Minha casa? Eu perguntei.  
É, ela falou, Isso é uma vergonha. Você 
vai lá pegar suas coisa, agora. É um 
presente de Natal, pronto. Vai pegar suas 
coisa. Você pode ficar o dia todo383. 

Dona Millie: Olhe para mim, estou 
dirigindo. Sofia, amanhã vou dirigir até sua 
casa. Você ouviu o que eu disse, Sofia? 
Eu vou levar você para casa amanhã.  
Sofia: Casa? 
Dona Millie: Sim, casa. Faz um tempo que 
você não tem visto seus filhos, não é? 
Sofia: Não os vejo há uns 8 anos.   
Dona Millie: Que coisa! Amanhã é Natal! 
Você pode fiar o dia todo! Eu dirijo de volta 
para casa.  
Sofia: Obrigada.384 (tradução nossa).    

                                                           
381 “ Mayor____ bought Miz Millie a new car, cause she said if colored could have cars then one 
for her was past due. So he bought her a car, only he refuse to show her how to drive it” (TCP, 
p.104). 
382 “do you think you could teach me? She [Miss Millie] says” (TCP, p.104). 
383 “Next thing you know there go me and Miz Millie all up and down the road. […]  
Then one day when we come home from riding, she say to me, I’m gonna drive you home. Just 
like that. 
Home? I ast. 
Yes, she say. Home. You ain’t been home or seen your children in a while, she say. Ain’t that 
right? 
I say, Yes ma’am. It been five years. 
She say, That’s a shame. You just go git your things right now. Here it is, Christmas. Go get your 
things. You can stay all day”. (TCP, p.104-6) 
384 “Miz Millie:  Look at me, I’m driving. Sofia, I’m gonna drive you home, tomorrow. Did you hear 
what I say, Sofia? I’m gonna drive you home tomorrow. 
Sofia: Home? 
Miz Millie: Yes, home. You haven’t seen your children in a while, have you? 
Sofia: No, I ain’t seen them in about 8 years. 
Miz Millie: “That’s a shame. Tomorrow’s Christmas! You can’t stay all day! I will drive myself back. 
Sofia: Thank you.” (A COR…, 1985, 86min50s).  
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Fonte: Elaborada pela autora.  

 

 

Figura 81 – Sofia torna-se cativa na casa do prefeito (a partir de 86min50s) 

Este é o momento da narrativa fílmica que o leitor-espectador e 

espectador aguardam com ansiedade: o reencontro de Sofia com sua família: 

desde o anúncio da “libertação” de Sofia (quadragésima-terceira carta), não há 

referências sobre seu retorno à casa ou aos filhos; tampouco há referências 

similares na adaptação. Na vigésima-quarta carta (trecho não adaptado) Sofia 

explica sua condição a um dos filhos que a visita:  

Uma das criança de Sofia aparece, o minino mais velho. Ele é 
alto e simpático, todo o tempo sério. E muito zangado.  
Ele fala, Num fala escravizada, mamãe.  
Sofia fala, Por que não? Eles me botam num porãozinho debaixo 
da casa, que é quase do tamanho da varandinha da Odessa, e 
quase tão frio no inverno. Eu fico às ordem deles o dia todo e a 
noite toda. Eles num deixam eu ver minhas criança. Eles num 
deixam eu ver nenhum homem. Bom, depois de cinco ano eles 
me deixam ver você uma vez por ano. Eu sou uma escrava, ela 
fala. Como você chamaria isso?  
Uma cativa, ele fala.  
Sofia continuou com a história dela, só olhou pra ele como se 

tivesse contente dele ser dela385. (ACP, p.126).  

                                                           
385 One of Sofia children break in, the oldest boy. He tall and handsome, all the time serious. And 
mad a lot. 
He say, Don’t say slaving, Mama. 
Sofia say, Why not? They got me in a little storeroom up under the house, hardly bigger than 
Odessa’s porch, and just about as warm in the winter time. I’m at they beck and call all night and 
all day. They won’t let me see my children. They won’t let me see no mens. Well, after five years 
they let me see you once a year. I’m a slave, she say. What would you call it? 
A captive, he say. 
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Voltando ao trecho adaptado da quadragésima-quarta carta, ao cotejar-

se texto original e sua adaptação, há a manutenção, quase ipis litteris, do texto 

proposto pela romancista na obra recriada pelo film adapter. Na sequência de 

ambas as obras, o público (leitor, leitor-espectador ou espectador) testemunha 

aquele que seria um dos momentos mais emocionantes das narrativas: o 

reencontro de Sofia com seus filhos, após ter ficado  cinco anos sem os ver – 

“faz tempo que você num vai pra casa nem vê suas criança, ela falou. Num vai 

ser bom? Eu falei, Sim senhora. faz cinco ano386” (ACP, p.127). Trata-se do dia 

de Natal, quando a mulher do prefeito resolve presentear Sofia com uma visita 

aos filhos; a visita, entretanto, não ocorre como o esperado. Inicialmente, a 

emoção domina o reencontro da mãe com os filhos:  

 

QUADRO 23 – Carta 44 B 

WALKER, 2009, p.128 A COR…, 1985, 90min18s 

A gente ficou lá abraçando e beijando um 
ao outro, a dona Millie só olhando. 
Finalmente, ela dibruçou na janela e falou, 
Sofia, você só tem o resto do dia. Eu 
venho buscar você às 5 horas. As criança 
tavam me puxando pra dentro da casa, aí 
meio assim por cima do ombro eu falei, 
Sim senhora, e eu acho que escutei ela 
indo embora.387 (grifo nosso) 

Celie: Essa é a sua mamãe. É ela. Pode 
ir.  
Emma: Oi, meu nome é Emma. É um 
prazer conhecê-la.  
Odessa: A Sofia está de volta.  
Dona Millie: Sofia, eu volto para apanhâ-la 
lá pelas 5.  
Sofia: Sim, senhora.  
Homem 1: Ah, dona Sofia, é tão bom tê-la 
em casa.  
Homem 2: Sim, dona Sofia.  
Emma: Mamãe, por que está chorando? 
Sofia: Porque eu não conheço mais 
vocês.388 (tradução nossa).   

Fonte: Elaborada pela autora.  

                                                           
Sofia go on with her story, only look at him like she glad he hers. (TCP, p.105).   
386 “you ain’t been home or seen your children in a while, she say. Ain’t that right? I say, Yes 
ma’am. It been five years” (TCP, p.105) 
387 “Us all stand round kissing and hugging each other, Miz Millie just watching. Finally, she lean 
out the window and say, Sofia, you only got the rest of the day. I’ll be back to pick you up at five 
o’clock The children was all pulling me into the house, so sort of over my shoulder I say, Yes 
ma’am, and I thought I heard her drive off.” (TCP, p.107).  
388 Celie: That is your mama. That’s her. Go on. 
Emma: Hi, my name is Emma. I’m very pleased to meet you. 
Odessa: Sofia’s back. 
Miss Millie: Sofia, I’ll be back to pick you up at around 5 o’clock. 
Sofia: Yes, ma’am. 
Man 1: Oh, Miss Sofia, it’s so good to have you home. 
Man 2: Yes, Miss Sofia. 
Emma: Mama, why you cry? 
Sofia: ’Cause I don’t know y’all no more. (A COR…, 1985, 90min18s).  
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Com exceção do trecho destacado do original, que é encenado, há a 

transposição do texto original para um diálogo envolto em emoção, em que a 

mãe Sofia (re)conhece os filhos após a longa ausência. No entanto, quase que 

instantemente – no romance “[...] quinze minuto depois [...]389” (ACP, p.128); na 

adaptação, antes que Sofia se instale na casa com seus familiares – o 

vislumbrado reencontro dá-se por encerrado. Acontece que Miss Millie não 

consegue manobrar o carro no quintal de Odessa (irmã de Sofia que prepara o 

reencontro familiar) e acaba impedindo a permanência de Sofia. Descrito no 

romance e construído cenicamente na adaptação como um “[...] pátio [...]muito 

cheio de árvore [...]390” (ACP, p.128), o fato de não dominar a condução de 

veículos – associado ao temor que tem de qualquer negro: “[...] Jack, o marido 

da Odessa, vai levar a senhora pra casa. Aquela lá é a perua dele. Ah, ela falou, 

eu num posso andar numa perua com um preto desconhecido. Eu vou pedir a 

Odessa pra ir também [...] Não, eu também num conheço ela391” (ACP, p.129) – 

faz com que a patroa “convença” a empregada a conduzi-lo de volta para casa. 

Além de representar cenicamente aquilo que se descreve na sequência, o film 

adapter mantém o conteúdo do diálogo travado entre patroa e empregada, mas 

opta por não trazer à cena o relato final de Sofia: “eu passei quinze minuto com 

minhas criança. E ela ficou falando durante muitos mês como eu era mal-

agradecida. É um milagre como os branco conseguem afligir tanto a gente, Sofia 

falou392” (ACP, p.129). De fato, ao transformar em cena o texto, o film adapter 

representa em imagens (carro partindo, crianças se despedindo, adultos em 

choque, Sofia entristecida) aquilo que o autor expressa em palavras.  

 

                                                           
389 “[...] fifteen minutes later [...]” (TCP, p.107) 
390 “[...] yard too full of trees [...]” (TCP, p.107) 
391 “[...] Odessa’s husband Jack will drive you home. That’s his pick-up right there. Oh, she say, I 
couldn’t ride in a pick-up with a strange colored man. I’ll ask Odessa to squeeze in too […] No, I 
don’t know her neither” (TCP, p.108) 
392 “I spent fifteen minutes with my children. And she been going on for months bout how 
ungrateful I is. White folks is a miracle of affliction, say Sofia” (TCP, p.108) 
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Figura 82 – Sofia finalmente reencontra a família (a partir de 90min18s) 

 

 

Figura 83 – Miss Miller desespera-se por temer os membros da família de Sofia (a partir de 90min18s) 
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Figura 84 – Sofia é obrigada a deixar a reunião familiar (a partir de 90min18s) 

 

Talvez o que mais chame atenção aqui é o modo como Sofia se 

transformou de uma mulher valente e destemida, em alguém subserviente. Essa 

subserviência só será encerrada na septuagésima-quarta carta (adaptada em 

116min58s), quando a família se encontra reunida para uma refeição 

(originalmente, na casa da irmã de Sofia, Odessa; na adaptação, na casa do 

Sinhô). Sob a perspectiva de Celie, que narra a sequência: “Sofia sentou naquela 

mesa grande como se não tivesse espaço pra ela. As criança esticavam a mão 

passando por ela, como se ela num tivesse lá. Harpo e Tampinha agiam como 

um velho casal. As criança chamavam Odessa de mamãe. Chamavam 

Tampinha de mamãe. Chamavam Sofia de ‘dona’393.” (ACP, p.234).  Deslocada 

em sua própria família, o film adapter faz uso daquilo que Bluestone (2003, 

p.137) chama de “transposição de incidentes”, transformando o conteúdo 

expresso originalmente em um diálogo travado entre Sofia, uma menina 

(subentende-se filha de Harpo e Mary Agnes) e um rapaz (subentende-se filho 

de Harpo e Sofia): “Menina: Como a senhora está se sentindo, dona Sofia? Sofia: 

Confusa. Homem sentado à mesa: Não estar feliz por estar em casa? Sofia: 

                                                           
393 “Sofia sit down at the big table like there’s no room for her. Children reach cross her like she 
not there. Harpo and Squeak act like a old married couple. Children call Odessa mama. Call 
Squeak little mama. Call Sofia ‘Miss.’” (TCP, p.200-1). 
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Talvez394.” (tradução nossa).Ao afirmar  não estar certa sobre seu sentimento ao 

voltar para casa, reitera-se o deslocamento da personagem naquele espaço.  

Até este momento, a Sofia que dominava marido e situações encontra-se 

perdida ante aquela Sofia que havia sido posta em cativeiro pelo prefeito e por 

sua família. Pois bem, é na mesma carta que Sofia reage em meio à discussão 

provocada pela notícia da partida de Celie:  

Ah, peraí o diabo, eu falei. Se você não tivesse tentado mandar 
na Sofia os branco nunca teriam pego ela.  
Sofia tava tao surpresa de me escutar falando assim que ela até 
parou de mastigar por uns dez minuto.  
Isso é mentira, Harpo falou.  
Tem um pouco de verdade sim, Sofia falou.  
Todo mundo olhou para ela como se tivessem surpreso dela tá 

lá. parecia uma voz vindo do túmulo395. (ACP, p.235-6). 

 

A libertação de Celie, quando de sua decisão de partir junto a Shug e 

Grady funciona também como a libertação de Sofia daquele estado quase 

catatônico em que se encontrava. Sua subserviência – predominante desde sua 

prisão – se encerra no momento em que testemunha Celie tomando as rédeas 

de sua própria vida. Na adaptação, o texto que embasa a “ressureição” de Sofia 

se encontra na mesma septuagésima-quarta carta,  

ele olhou pra Sofia. Ela olhou e riu na cara dele. Eu já tive a 
minha má sorte, ela falou. eu já tive o bastante pra poder rir o 
resto da minha vida.  
[...] 
Todo mundo meio que olhou pra Sofia. Era ela quem num tinha 
lugar muito certo ali. Era a estranha.  
Num sou eu, ela falou, e o olhar dela dizia, Foda-se quem teve 
tal pensamento. Ela esticou a mão pra pegar um biscoito e 
depois meio que afundou mais o traseiro dela no banco. Uma 
olhada pra essa mulher grande de cabelo cinza, olhar de louco, 
e você já num consegue nem mesmo perguntar. Nada.  
Mas só pra deixar isso bem claro de uma vez por todas, ela falou, 
eu tô em casa. Pronto.  
[...] 
A filhinha da Tampinha e do Harpo chegou perto, olhou pra 
Sofia, perguntou, Você tem mesmo que ir dona Sofia? 

                                                           
394 “Girl: How are you feeling, Miss Sofia? Sofia: Confused. Man on the table: Ain’t you glad to be 
home? Sofia: Maybe”. (A COR…, 1985, 116min58s) 
395 “Oh, hold on hell, I say. If you hadn’t tried to rule over Sofia the white folks never would have 
caught her.  
Sofia so surprise to hear me speak up she ain’t chewed for ten minutes. That’s a lie, say Harpo.  
A little truth in it, say Sofia. 
Everybody look at her like they surprise she there. It like a voice speaking from the grave.” (TCP, 
p.202). 
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Sofia falou, É, e pegou ela no colo. Sofia tá na condicional, falou. 
Tem que fazer tudo certinho.  
[...] 
Vai cantar, a Sofia falou, e eu cuido dessa aqui até você voltar.  
É mesmo? Tampinha falou.  

É, Sofia falou396. (ACP, pp. 236-240).  

 

 Reestabelecida como mulher de coragem e fibra, Sofia não apenas volta 

a falar, mas retoma os cuidados da casa, da família, da própria vida. Além de 

voltar à casa, Sofia retoma também o papel de mãe que lhe fora roubado ao 

assumir os cuidados da pequena Suzie Q, filha de Harpo e de Mary Agnes. Na 

adaptação, em meio ao caos que domina a sala de jantar quando Celie anuncia 

sua partida, Sofia gargalha em meio à discussão, sendo repreendida pelo ex-

marido:  

 
Harpo: Cala a boca! Mulher rindo de homem dá azar.  
Pai do Sinhô: Meu Deus, a morta ressuscitou.   
Sofia: Eu tive azar o suficiente para poder rir o resto da vida. 
Ficar naquela cadeia, ficando naquela cadeia eu quase apreci 
até a morte. Eu sei como é, dona Celie. Querer ir a algum lugar 
e não poder. Eu sei como é querer cantar e ter isso arrancado 
de você. Eu quero agradecer a você, dona Celie, por tudo que 
fez por mim. Eu lembro o dia que eu estava naquela loja com a 
dona Millie. Eu estava me sentindo muito mal. Eu estava me 
sentindo péssima. E quando vi você, eu soube que Deus existe. 
Eu soube que há um Deus e que um dia eu viria para casa.  
[...]  
Sofia: A Velha Sofia está em casa agora. Sofia está em casa. As 
coisas vão mudar por aqui.  
[...] 
Sofia: Quieto seu idiota! Sempre se metendo nas coisas dos 
outros. Quem manda agora é a Sofia397. (tradução nossa). 

                                                           
396 “he look at Sofia. She look at him and laugh in his face. I already had my bad luck, she say. I 
had enough to keep me laughing the rest of my life. 
[…] 
Everybody sort of cut they eyes at Sofia. She the one they can’t quite find a place for. She the 
stranger. 
It ain’t me, she say, and her look say, Fuck you for entertaining the thought. She reach for a biscuit 
and sort of root her behind deeper into her seat. One look at this big stout graying, wildeyed 
woman and you know not even to ast. Nothing. 
But just to clear this up neat and quick, she say, I’m home. Period. 
[…] 
Squeak and Harpo’s little girl come over, look up at Sofia, say, You gotta go Misofia? 
Sofia say, Yeah, pull her up on her lap. Sofia on parole, she say. Got to act nice. 
[…] 
Go on sing, say Sofia, I’ll look after this one till you come back. 
You will? say Squeak. 
Yeah, say Sofia”. (TCP, p.203-4).  
397 Harpo:  Shut up! It bad luck women laughing at a man.  
Mister’s father: My God, the dead has arisen.  
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O modo como o diretor adapta o conteúdo referente à Sofia na carta em 

questão indica uma condensação textual que não sobrecarrega o tema exposto 

originalmente. Apesar mudança do texto, seu conteúdo é mantido intacto, 

evidenciando aquilo que Linda Hutcheon e Siobhan O’Flynn explicam:  “o mostrar 

[showing] é tão diferente do dizer [telling] assim como é interagir com uma 

história398” (2013, p.124, tradução nossa). Dessa forma, o diálogo proposto na 

adaptação permite ao espectador, além de relembrar a saga de Sofia, notar sua 

transformação durante aquela refeição. A Sofia retraída, cuja voz mal fora ouvida 

no início da sequência, quando do diálogo entre menina e o rapaz, se transforma 

novamente em uma Sofia voraz – “passe as ervilhas399” (tradução nossa) – que 

volta a dominar a família (e a cena). Depois dessa sequência (tanto no romance 

quanto no filme), Harpo e Sofia, que retomam o casamento, apresentam-se em 

circunstâncias narrativas (romanesca e fílmica) menos relevantes para os 

estudos aqui propostos.   

 

3.4.2 Shug Avery e os pais das narrativas 

It is through Shug Avery that Celie is finally fulfilled, experiences rapid intellectual 
growth, gets stronger and eventually achieves womanhood400.  

(STORY apud LISTER, 2010, p.124).  

 

Shug Avery é outra personagem coadjuvante que tem papel fundamental 

nas duas obras e, por isso, merece destaque neste estudo. “O relacionamento 

                                                           
Sofia: I had enough bad luck to keep me laughing for the rest of my life. Sitting in that jail, sit in 
that jail I near about done rot to death. I know what it like, Miss Celie. Wanna go somewhere and 
can’t. I know what it like to want to sing and have it beat out of you. I want to thank you, Miss 
Celie, for everything you done for me. I remembers the day I was in the store with Miss Millie. I 
was feeling real down. I was feeling mighty bad. And when I seed you, I knowed there is a God. 
I knowed there is a God, and one day I was going to come to home.  
[…] 
Sofia: Old Sofia home now. Sofia home. Things gonna be change around here. 
[…]  
Sofia: Hush you fool! Always meddling at somebody’s business. Sofia runs now. (A COR.., 1985, 
116min58s).  
398 “showing is as different from telling as it is from interacting with a story” (HUTCHEON; 
O’FLYNN, 2013, p.124). 
399 “pass me the peas” (A COR.., 1985, 116min58s). 
400 “É graças à Shug Avery que Celie finalmente se completa, experimenta rápido crescimento 
intelectual, torna-se mais forte e, afinal, alcança seu patamar de mulher”. (STORY apud LISTER, 
2010, p.124, tradução nossa).  
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de Celie com Shug foi central à sua transformação401” (DIX apud WALKER, 1997, 

p.194, tradução nossa), graças ao fato de a figura da cantora encontrar-se 

alicerçada em um espírito livre, que “[...] representava tudo aquilo que a 

sociedade via como desonroso em uma mulher402”. (DIX apud WALKER, 1997, 

p.194, tradução nossa).  

Amante do Sinhô há muitos anos, Shug era uma cantora que, no início da 

narrativa, vivia em turnê ao redor dos Estados Unidos, “Tão dizendo que ela tá 

viajando, tentando cantar403” (ACP, p.34).  Dona de uma reputação bastante 

controversa, na sexta carta, quando o Sinhô ainda corteja Nettie, Celie indaga 

sobre a personagem: “E que história é essa que dizem da Shug Avery? O que 

ele diz disso? Eu perguntei pra nossa nova mamãe sobre Shug Avery. O que ela 

era? eu perguntei. Ela num sabia, mas ia discobrir404” (ACP, p.16). A descoberta 

da madrasta materializa-se na forma de um retrato: “Ela fez mais do que isso. 

Ela cunseguiu um retrato. O primeiro queu vi de uma pessoa de verdade. [...] 

Shug Avery era uma mulher405” (ACP, p.16). Acredita-se ser a veracidade que 

reconhece na amante do futuro marido o primeiro momento em que a 

protagonista acessa a realidade do mundo; o momento, então, torna-se uma 

espécie de “[...] perturbação do seu olhar voyeurista [que] encena a 

complexidade e as contradições de seu desejo de ver, de fixar a diferença 

cultural em um objeto abrangível, visível” (BHABA, 2013, p.93, grifo do autor).  

Materialmente visível no retrato que tem em mãos, Celie entrega-se aos 

devaneios que a imagem do retrato de Shug lhe desperta:  

 
A mulher mais linda queu já vi. Ela é mais bunita que minha 
mamãe. Ela é dez mil vezes mais bunita que eu. Eu vejo ela lá 
dentro do casaco de pele. O rosto dela vermelho. O cabelo dela 
parece uma coisa! Ela tá rindo com o pé encima do carro de 
alguém. Mas os olho dela tão sério. Um pouco triste.   
Eu pedi pra ela me dar o retrato. A noite toda eu fiquei olhando. 
E agora quando eu sonho, eu sonho com Shug Avery. Ela tá 
vistida linda de morrer, rodando e rindo406. (ACP, p.16-17).  

                                                           
401 “Celie’s relationship to Shug was central to her transformation” (DIX apud WALKER, 1997, 
p.194) 
402 “[…] represented everything that society saw as disreputable in a woman”. (DIX apud 
WALKER, 1997, p.194). 
403 “Somebody say she going round trying to sing” (TCP, p.21) 
404 “And what about all this stuff he hear bout Shug Avery? What bout that?” (TCP, p.6). 
405 “She do more then that. She git a picture. The first one of a real person I ever seen. […] Shug 
Avery was a woman” (TCP, p.6). 
406 And what about all this stuff he hear bout Shug Avery? What bout that? 
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Envolta em um quase encantamento por aquela figura pseudo 

materializada em seus sonhos, Shug Avery passa a percorrer algumas das 

cartas que a jovem protagonista destina a Deus (a saber, Celie refere-se à Shug 

nas cartas seis, sete, nove, doze, quatorze e quinze), mesmo antes de sua 

chegada à casa onde Celie vivia com o marido e os enteados, na vigésima-

segunda carta.  Na décima-segunda carta, ao receber a visita das irmãs do 

marido, estas dedicam-se a discutir a relação da cantora e do irmão, que, mesmo 

depois do primeiro casamento, 

 

[...] cuntinuou correndo atrás da Shug Avery.  
[...] Bom, o mano deve gostar de preta. Shug Avery é mais preta 
que o meu sapato.  
Shug Avery, Shug Avery, Carrie falou. Tô de saco cheio dela. 
[…] Dizem que ela tá usando vistido com a perna de fora e coisas 
no cabelo com bolinha e penduricalho dependurado, parecendo 
uma vitrina407. (ACP, p.35).  

 

 É interessante refletir sobre como Shug Avery torna-se, mesmo ausente, 

presente neste trecho do diálogo entre as mulheres, sendo uma espécie de “[...] 

representação de um tempo que está sempre em outro lugar [...]” (BHABHA, 

2013, p.94). Ora, a cantora, cuja aparência desperta desconforto e curiosidade, 

remete ao passado – quando Sinhô, antes da morte da primeira esposa, 

mantinha-se ativamente ligado à Shug – e ao futuro – modo de se vestir da 

cantora em suas apresentações, longe dali.  Assim como o trecho supracitado, 

todos aqueles em que Celie pensa em Shug são transpostos à uma única 

imagem: o retrato de Shug na cabeceira da cama do Sinhô (sequência iniciada 

aos 10min31s, já discutida no capítulo 3.1):  

                                                           
I ast our new mammy bout Shug Avery. What it is? I ast. She don’t know but she say she gon fine 
out. 
She do more then that. She git a picture. The first one of a real person I ever seen. […] Shug 
Avery was a woman. The most beautiful woman I ever saw. She more pretty then my mama. She 
bout ten thousand times more prettier then me. I see her there in furs. Her face rouge. Her hair 
like somethin tail. She grinning with her foot up on somebody motocar. Her eyes serious tho. Sad 
some. 
I ast her to give me the picture. An all night long I stare at it. An now when I dream, I dream of 
Shug Avery. She be dress to kill, whirling and laughing. (TCP, p.6). 
407 [...] kept on running after Shug Avery.  
[...] Well, brother must like black. Shug Avery as black as my shoe.  
Shug Avery, Shug Avery, Carrie say. I’m sick of her. […] Say she wearing dresses all up her legs 
and headpieces with little balls and tassles hanging down, look like window dressing. (TCP, p.20-
21).  
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Figura 85 – Close na foto de Shug, enquanto Celie tem a primeira relação sexual com o marido (a partir de 
10min31s) 

 

 

Figura 86 – Celie incomoda-se com a situação (a partir de 10min31s) 
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Figura 87 – Celie busca a foto de Shug ao questionar a condição da irmã (a partir de 10min31s) 

 

 

Figura 88 – Os olhos de Celie buscam a imagem de Shug (a partir de 10min31s) 
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Figura 89 – Celie conforta-se ao saber que Shug também passara por aquela situação (a partir de 10min31s) 

Evidente o destaque que o retrato tem neste episódio, a incomodada Celie 

recorre àquele objeto como a uma oração, a uma escapatória. “Cada vez que o 

encontro com a identidade ocorre no ponto em que algo extrapola o 

enquadramento da imagem, ele escapa à vista, esvazia o eu como lugar da 

identidade e da autonomia [...] deixa um rastro resistente, uma mancha do sujeito 

[...]” (BHABHA, 2013, p.92); entende-se, aqui, que a presença física do retrato 

de Shug (embora deslocado de seu posicionamento no texto original) denote o 

encontro da identidade de Celie como aquela mulher que já habitava seus 

pensamentos. Cotejando-se o que se observa na sequência adaptada (que não 

tem falas, só gemidos) com a relação que a protagonista estabelecera com o 

retrato no romance – “Eu pego o retrato da Shug Avery. Eu olho nos olho dela. 

Os olho dela dizem Sim. Eles fazem assim tem vez408” (ACP, p.19) – mantém-

se viva a ideia de que a identidade de Shug é parte integrante da identidade que 

Celie, agora uma mulher casada, almeja construir. Também se recorrendo ao 

texto original, este indica a passividade de Celie em relação a sua situação – 

“Mas eu num chorei409” (ACP, p.25) – além de explicitar que sua atração por 

aquela figura feminina perdura – “E depois eu pensei na Shug Avery. Eu sei que 

                                                           
408 “I take out the picture of Shug Avery. I look into her eyes. Her eyes say Yeah, it bees that way 
sometime” (TCP, p.8) 
409 “But I don’t cry” (TCP, p.12) 
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o que ele tava fazendo comigo ele fez com a Shug Avery e quem sabe ela 

gostou410” (ACP, p.25).  

Na décima-quarta carta – aquele em que se anuncia a chegada de Shug 

na cidade, “Shug Avery tá vindo pra cidade! Tá vindo com toda a orquestra dela. 

Ela vai cantar no Lucky Star, lá na rua Coalman411” (ACP, p.39) – o pôster com 

o anúncio do show é descrito por Celie:  

Eu fiquei zanzando o dia inteiro com o folheto fazendo um buraco 
no meu bolso. É um folheto rosa. As árvores entre a virada da 
nossa estrada e a loja tão cheia deles. [...]  
Shug Avery tá em pé ao lado do piano, os cotovelo curvado, a 
mão no quadril. Ela tá usando um chapéu igual cacique índio. A 
boca aberta mostra todos os dente dela e nada parece tá 
perturbando ela. Venha, venha todo mundo, tá escrito. A rainha 
das Abelha de Mel tá de volta na cidade412. (ACP, p.40).  
 

Trata-se do retrato de Shug que entra em cena aos 32m58s de adaptação 

quando, durante a mudança temporal que indica a passagem do tempo. O 

retrato, que voa junto as folhas que indicam mudanças, sugerem a evolução do 

tempo narrativo quando Celie e Harpo, ainda representados por atores jovens, 

surgem como adultos. É interessante destacar-se que, apesar da mudança 

temporal, perdura uma estaticidade espacial muito relevante: Celie, que é uma 

menina e, após ser novamente desrespeitada pelo marido, senta-se para ler o 

livro deixado por Nettie, Oliver Twist; Celie, então, sentada na mesma posição, 

realizando a mesma leitura, deixa a sala onde lê como uma adulta. Essa 

transformação é retratada nos fotogramas que seguem:  

                                                           
410 “And then I think bout Shug Avery. I know what he doing to me he done to Shug Avery and 
maybe she like it” (TCP, p.12) 
411 “Shug Avery is coming to town! She coming with her orkestra. She going to sing in the Lucky 
Star out on Coalman road” (TCP, p.25) 
412 I walk round all day with the announcement burning a hole in my pocket. It pink. The trees 
tween the turn off to our road and the store is lit up with them. [...]  
Shug Avery standing upside a piano, elbow crook, hand on her hip. She wearing a hat like Indian 
Chiefs. Her mouth open showing all her teef and don’t nothing seem to be troubling her mind. 
Come one, come all, it say. The Queen Honeybee is back in town412. (TCP, p.25-6).  
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Figura 90 – A menina Celie lê Oliver Twist (a partir de 33min08s) 

 

 

 

Figura 91 – A adulta Celie lê Oliver Twist (a partir de 33min08s) 

 

Quando saí da sala onde lê, pôster em que se anuncia o show de Shug 

pode ser visto:  
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Figura 92 – Pôster que anuncia o show de Shug Avery (a partir de 33min08s) 

  

 Tendo Shug Avery como imagem central e única no pôster, lê-se dia, 

horário e local da apresentação; entretanto, Shug ainda não é trazida à cena 

nesta sequência. Muito será apresentado, neste estudo, sobre uma exclusão 

bastante relevante e recorrente na adaptação: os reais sentimentos de Celie em 

relação à Shug. Aqui, por exemplo, ignoram-se, na adaptação, os sentimentos 

que eclodem em Celie quando esta é informada da chegada da cantora: “Meu 

Deus, eu quero tanto ir. Num é pra dançar. Nem pra beber. Nem pra jogar 

baralho. Nem pra escutar Shug Avery cantando. Eu ficaria gradecida só de poder 

botar o olho nela413” (ACP, p.40), ou ainda em “Mas eu tinha mil pergunta pra 

fazer. Como ela tava vestida? Ela inda é a mesma Shug Avery , como na minha 

foto? […] As pergunta ficam indo e vindo na minha cabeça. Parecem cobra. Eu 

rezo, pedindo força, mordo minha língua414” (ACP, p.41). Nítido, aqui o poder de 

sedução que a imagem Shug exerce sobre Celie. O desejo quase incontrolável 

da protagonista em ver Shug revela-se nos detalhes que pairam a mente da 

jovem: “Como é o cabelo dela? Qual a cor do batom? Piruca? Ela é forte? Magra? 

                                                           
413 “Lord, I wants to go so bad. Not to dance. Not to drink. Not to play card. Not even to hear Shug 
Avery sing. I just be thankful to lay eyes on her” (TCP, p.26) 
414 “But I got a million question to ast. What she wear? Is she still the same old Shug, like in my 
picture? […] Questions be running back and forth through my mind. Feel like snakes. I pray for 
strength, bite the insides of my jaws” (TCP, p.27). 
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Ela canta bem? Tá cansada? Duente? Onde ficam as criança dela quando ela 

canta assim em todo lugar? Ela sente saudade delas?415” (ACP, p.41). As 

dúvidas de Celie em relação à Shug denotam um interesse que, se encerrado 

aqui, não denotaria relevância. Entretanto, ao longo do romance, Celie 

apresenta-se, de fato, apaixonada por Shug, com quem tem um relacionamento 

amoroso – na quadragésima-sétima carta, Shug e Celie ficam juntas pela 

primeira vez, “A gente beijou e beijou até que a gente já num conseguia beijar 

mais416” (ACP, p.136). Caso perdurasse qualquer dúvida em relação à 

sexualidade da personagem Celie, a própria autora explica: “Estava claro que as 

mulheres se amavam. Estava claro que Shug é [...] bissexual. E Celie é 

lésbica417”. (WALKER, 1997, p.35, tradução nossa).   

 Antes de continuar as discussões acerca da exclusão do 

homossexualismo na adaptação, faz-se indispensável analisar a personificação 

de Shug tanto na narrativa como na adaptação. É apenas na vigésima-segunda 

carta (adaptada em 48min34s) que Shug e Celie são finalmente apresentadas.  

A descrição de Celie sobre o momento em que a amante do marido é trazida 

como hóspede é reproduzido com bastante precisão textual,  

Cinco dias depois eu olhei pra estrada e vi a carroça voltando.  
Ela agora tava com uma espécie de capota, feita de cobertor 
velho ou coisa parecida. Meu coração começou a bater feito 
doido, e a primeira coisa queu pensei foi ir mudar meu vistido. 
Mas já era tarde dimais418. (ACP, p.60-1).  

 

 Os diálogos cênicos seguintes, por sua vez, originam-se de recortes do 

texto original que é reproduzido quase com exatidão, como se observa a seguir:  

 

Quadro 24 – Carta 22 

WALKER, 2009, p.61-62 A COR…, 1985, 48min56s 

Quem é essa? o Harpo pergunta.  
Essa mulher devia ter sido sua mãe, ele 
fala.  

Harpo: Oh, quem é essa, pai? Quem é? 
Pai, quem é? 

                                                           
415 “How her hair is? What kind lipstick? Wig? She stout? She skinny? She sound well? Tired? 
Sick?” Where you all children at while she singing all over the place? Do she miss ’em?” (TCP, 
p.27) 
416 “Us kiss and kiss till us can’t hardly kiss no more” (TCP, p.115).  
417 “It was clear that women loved each other. It was clear that Shug is [...] bisexual. That Celie is 
lesbian”. (WALKER, 1997, p.35).  
418 Five days later I look way off up the road and see the wagon coming back. It got sort of a 
canopy over it now, made out of old blankets or something. My heart begin to beat like furry, and 
the first thing I try to do is change my dress. But too late for that. (TCP, p. 44).  
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Shug Avery? Harpo pergunta. Ele olha pra 
mim.  
Me ajuda a levar ela pra casa, Sinhô falou. 
[...] 
Celie, ele fala. Essa aqui é a Shug Avery. 
Velha amiga da família. Arruma o quarto 
vazio419.    

Sinhô: A mulher que devia ter sido sua 
mãe.  
Harpo: Shug Avery? 
Sinhô: Vamos. Me dê uma mão e vamos 
colocar ela em casa. Celie, ei, me ajude 
aqui a colocar ela em casa. Ei, Celie. Ei, 
Celie. Venha aqui! Celie, está é a Shug 
Avery, uma amiga da família. Arrume o 
quarto vazio420. (tradução nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O final da sequência também se mantém fiel ao original, momento ímpar 

da narrativa quando Shug “[...] olha pra mim [Celie] da cabeça aos pé. Então ela 

dá uma risadinha. Parecia um istertor. Você é mesmo feia, ela falou, como se 

num tivesse acreditando421” (ACP, p.62, grifo da autora), trecho reforçado, na 

adaptação, com a exclamação de Shug: “Você é mesmo feia!”422 (tradução 

nossa).   

Um pequeno trecho da vigésima-terceira carta dá origem à sequência 

fílmica em que Celie testemunha o amor que o marido dedica à amante quando 

este é escorraçado do quarto (ACP, p.63): “Deixe a minha maldita mão solta, ela 

falo pro Sinhô. O que tá contecendo com você, você tá louco? Eu num priciso de 

nenhum fracote que num sabe dizer não pro pai grudado em mim423” e completa, 

ironicamente, “Eu priciso é de um homem, ela fala. Um homem. Ela olha pra ele, 

gira o olho e ri424”. Adaptado em 50min15s, o diálogo da sequência em que o 

Sinhô vai à cozinha para preparar algo para Shug é o seguinte: 

  

                                                           
419 Who this? Harpo ast. 
The woman should have been your mammy, he say. 
Shug Avery? Harpo ast. He look up at me. 
Help me git her in the house, Mr. _____ say. 
[…]  
Celie, he say. This here Shug Avery. Old friend of the family. Fix up the spare room. (TCP, p.45-
6). 
420 Harpo: Oh, who that, Pa? Who this? Pa, who this? 
Mister: The woman that should have been your mammy. 
Harpo: Shug Avery? 
Mister: Come on. Give me a hand and get her in the house. Celie, hey, help me get her in the 
house. Hey, Celie!  Hey, Celie. Get here! Celie, this Shug Avery, a friend of the family. Fix up the 
spare room. (A COR…, 1985, 48min56s).  
421 “[...] look me [Celie] over from head to foot. Then she cackle. Sound like a death rattle. You 
sure is ugly, she say, like she ain’t believed it” (TCP, p.46, grifo da autora) 
422 “You sure is ugly!”.   
423 “Turn loose my goddam hand, she say to Mr. ____. What the matter with you, you crazy? I 
don’t need no weak little boy can’t say no to his daddy hanging on me” (TCP, p.47) 
424 “I need me a man, she say. A man. She look at him and roll her eyes and laugh” (TCP, p.47).  
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Shug Avery: E não quero ficar sentindo o cheiro do seu maldito 
cachimbo fedorento, Albert! Faça aquela coisa me preparar algo 
para comer.  
Sinhô: Não, eu mesmo faço.  
Celie: Albert? 
Sinhô: Merda! Ovos. Frigideira. Por que você coloca as panelas 
aqui em cima? Você nem consegue alcançá-las. Manteiga, 
manteiga, manteiga.  
Celie: Está no resfriador, na prateleira.  
Sinhô: Manteiga? Manteiga!  
Celie:  No resfriador, na prateleira, Albert. 
Sinhô: Ei, mulher, como funciona este fogão? Não está bem 
quente. Você nem consegue manter um fogão aceso direito o 
dia todo. Ela nem consegue deixar um fogão quente! Às vezes, 
você é inútil! Lenha. Lenha. Você já cozinhou nisso? Ainda não 
está bem quente. Eu vou esquentar pra você. Vou te mostrar 
como se faz…fogo. Querida, olha o que eu trouxe pra você. 
Querida, tenho uma surpresa pra você. Isso vai te deixar boa. 
Este está um pouco queimado, mas os ovos estão do jeito que 
você gosta.  
Shug Avery: Você está tentando me matar? 
Sinhô: Não, querida, não faça assim!425 (tradução nossa).     

 

O destaque à esta sequência original justifica-se uma vez que aqui as 

escolhas geram, no filme, uma sequência cômica já que, completamente alheio 

à cozinha e a seu manejo, o Sinhô não obtém sucesso ao preparar a refeição de 

Shug. A comicidade cresce à medida em que o marido de Celie busca, sem 

sucesso, realizar tarefas cotidianas como cortar pães e ligar o fogão, eclodindo 

quando, ao não conseguir uma temperatura quente o suficiente para o fogão, 

busca querosene e causa uma enorme explosão. A pretensa comicidade da 

sequência, sob esta perspectiva, torna-se praticamente irrelevante ao analisar-

se a nítida inversão de papéis sociais proposta: aquele marido violento e 

                                                           
425 Shug Avery: And I don’t want to smell no goddamn stinking pipe, Albert! Get that thing to make 
me something to eat. 
Mister: No, I’ll make it myself. 
Celie: Albert? 
Mister: Shit! Eggs. Skillet. Why you put the pots up here? You can get to them at all. Butter, butter, 
butter. 
Celie: It’s in the cooler in the shelf. 
Mister: Butter? Butter!  
Celie:  In the cooler, on the shelf , Albert. 
Mister: Hey, woman, how you work this stove.  Ain’t hot enough. Can’t even keep a stove burning 
good all day. She can’t even keep her oven hot! You’re useless sometimes! Wood. Wood. Did 
you ever cook on this? It still ain’t hot enough. I’ll get it hot. I’ll show you how to make it…hot. 
Baby, look what I done brought  you. Baby I got a surprise for you. This’ll make you all well. This 
one got a little burn, but the eggs are just the way you like them. 
Shug Avery: Are you trying to kill me? 
Mister: Now baby, don’t be that way!   (A COR…, 1985, 50min15s). 
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completamente alheio ao papel social ocupado pela esposa traveste-se àquele 

papel para servir àquela que ama. A invisibilidade de sua “[...] labuta diária como 

dona-de-casa raramente ocasiona expressões de apreciação por parte de sua 

família426” (DAVIS, 1983, p.222, tradução nossa) é finalmente encarada e vivida 

pelo marido; no entanto, a crítica ao papel que Angela Davis (1983, p.222) 

descreve como “praticamente invisível” encerra-se no mesmo trecho, uma vez 

que a possibilidade de crítica social não se consolida ao longo da adaptação. 

Arrisca-se dizer que há, de fato, um tom melancólico que em nada se associa ao 

papel social ocupado por Celie uma vez que o questionamento acerca dos 

sociais reforça-se no fato de o violento Albert mostrar-se um homem amoroso e 

preocupado, enquanto vela por Shug,  

 

Sinhô num fuma. Num bebe. Quase nem come. Ele só fica lá 
com ela naquele quartinho, vendo ela respirar.  
[...]  
Eu olhei pra cara dele. Tá cansada e triste e eu vi que ele tá 
derrotado. Bem cabisbaixo. Eu tô melhor, eu acho. E as roupa 
dele suja, suja. Quando ele puxa elas pra fora, levanta pó.  
Ninguém briga pela Shug Avery, ele falou. E um pouco d’água 
correu pros olho dele427. (ACP, p.64).  

 

Quando opta por produzir, partindo de um mesmo trecho textual, uma 

realidade cênica avessa à literária, excluindo-se, por exemplo, o choro do Sinhô, 

Spielberg cria aquelas “[...] mudanças violentas de emoção produzidas pela 

colisão de  [livro e filme]428” (WOOLF, 1972, p.91, tradução nossa). Ou seja, ao 

criar o cômico partindo de uma sequência originalmente melancólica, o cineasta 

inverte o sentimento que despertará no espectador e acaba por atribuir à 

personagem Sinhô menos humanização do que este possuíra originalmente. 

Este é outro tema bastante controverso em relação à adaptação de Spielberg: o 

modo como este opta por desumanizar as figuras masculinas. Sem que se perca 

o foco nas cartas em que Shug atua como personagem de destaque, parênteses, 

                                                           
426 “[...] never-ending toil as a housewife rarely occasions expressions of appreciation within her 
family” (DAVIS, 1983, p.222)  
427 Mr. _____ don’t smoke. Don’t drink. Don’t even hardly eat. He just got her in that little room, 
watching every breath  
[…]   
I look at his face. It tired and sad and I notice his chin weak. Not much chin there at all. I have 
more chin, I think. And his clothes dirty, dirty. When he pull them off, dust rise. 
Nobody fight for Shug, he say. And a little water come to his eyes. (TCP, p.47-8).   
428 “[…] violent changes of emotion produced by [book and movie] collision” (WOOLF, 1972, p.91). 
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aqui, para a composição de três personagens masculinos: Sinhô (ou Albert), o 

pai de Shug Avery e o pai de Sinhô.  

Partindo de uma organização cronológica, destaca-se o conteúdo da 

vigésima-quarta carta: ao excluir-se da adaptação os trechos em que Celie 

revela sua curiosidade pela vida Shug, o texto original se faz bem adaptado à 

película,   

 

Quadro 25 – Carta 24 

WALKER, 2009, p.65-66 A COR…, 1985, 55min10s 

Eles dois fizeram três nenê junto [...].  
O que cê tá olhando? ela perguntou. Cheia 
de raiva. Ela tá fraca que nem uma 
gatinha. Mas a boca tá cheia e garra. Você 
nunca viu uma mulher pelada antes?  
Não, senhora, eu falei. Eu nunca vi. Só a 
Sofia, e ela é tão gorda, corada e louca 
que parece minha irmã.  
[...]  
Ela falou, Você já teve filho? 
Eu falei, Sim, senhora.  
Ela falou, Quantos e num fale sim senhora 
pra mim queu num sou tão velha.  
Eu falei, Dois.  
Ela perguntou, Cadê eles?  
Eu falei, Eu num sei.  
Ela me olhou de um jeito engraçado.  
Meus filho tão com a vó deles, ela falou. 
Ela pudia aguentar eles, eu tinha que ir.  
Você sente falta deles? Eu perguntei.  
Não, ela falou. Eu num sinto falta de 
nada429.  

Shug Avery: O que você está olhando? 
Nunca viu uma mulher pelada? Tem 
filhos? 
Celie: Sim, dona.  
Shug Avery: Sim, dona? Eu não sou tão 
velha assim.  
Celie: Dois.  
Shug Avery: Cadê eles? 
Celie: Não sei.  
Shug Avery: Quem é você? 
Celie: Celie, dona. (Shug Avery ri). A 
senhora não está bem.  
Shug Avery: Cuide de seu próprio nariz. 
Eu tô bem. Só tinha que comer. Agora me 
dê mais espuma de banho para pôr nessa 
banheira. 
Celie: Você tem filhos? 
Shug Avery: Sim. Eles estão com minha a 
mãe e meu o pai. Nunca soube de uma 
criança que desse certo sem um homem 
por perto. As crianças têm que ter um pai. 
Seu pai ama você? Meu pai me amou. 
Meu pai ainda me ama, só que ele não 

                                                           
429 They have made three babies together […]. 
What you staring at? she ast. Hateful. She weak as a kitten. But her mouth just pack with claws. 
You never seen a naked woman before? 
No ma’am, I said. I never did. Cept for Sofia, and she so plump and ruddy and crazy she feel like 
my sister.  
[…] 
She say, You ever have anv kids? 
I say, Yes ma’am. 
She say, How many and don’t you yes ma’am me, I ain’t that old. 
I say, two. 
She ast me Where they is? 
I say, I don’t know. 
She look at me funny. 
My kids with they grandma, she say. She could stand the kids, I had to go. 
You miss ’em? I ast. 
Naw, she say. I don’t miss nothing (TCP, p.49-50). 
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sabe. Ele não sabe disso430. (grifo nosso, 
tradução nossa).  

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O tema originalmente apresentado, apesar de sofrer inversão parcial 

quando se informa sobre os filhos de Shug e do Sinhô (apresentados o início do 

conteúdo da conversa entre as mulheres), não apenas se mantém, mas se 

desdobra quase com exatidão na adaptação. A única ampliação que se observa 

é a que foi grafada em itálico e, segundo este estudo, não onera o sentido original 

proposto; apenas conecta ideias que, sob esta ótica, subentendem-se no 

romance.   

No original, reconhece-se o destaque (mesmo controverso) que Shug 

Avery tem em sua sociedade de origem: todos da comunidade sabem que Shug 

está doente: “Uma mulher na igreja falou que ela tá morrendo – talvez de 

tuberculose ou de uma doença horrível de mulher431” (ACP, p.59). Ninguém, 

entretanto (nem sequer sua família), a quer por perto: “A Shug Avery tá duente 

e ninguém na cidade quer cuidar da Rainha das Abelha e do Mel. A mãe dela 

diz, Eu avisei pra você. O pai dela diz, Vagabunda432” (ACP, p.59). O suposto 

descaso por parte da família é contestado duas cartas adiante, quando Shug 

explica que os três filhos que teve com o Sinhô são cuidados por sua mãe: “Meus 

filho tão com a vó deles, ela falou. Ela pudia aguentar eles, eu tinha que ir433” 

(ACP, p.66). Sobre o pai de Shug, sua origem beira o desconhecido (apesar de 

                                                           
430 Shug Avery: What you staring at? Never seen a naked woman before? You got any children? 
Celie: Yes, ma’am. 
Shug Avery: Yes, ma’am’? I ain’t that old. 
Celie: Two 
Shug Avery: Where they at? 
Celie: I don’t know.  
Shug Avery: Who are you? 
Celie: Celie, ma’am. (Shug Avery laughs.) You ain’t well. 
Shug Avery:  Mind your goddamn business. I fells just fine. Just had to eat. Now give me some 
more bubbling oil to put in this tub. 
Celie: You got kids? 
Shug Avery: Yeah. They with my ma and pa. Never   knowed a child to come out right unless is 
a man around. Children gots to have a pa. You pa love you? My pa loved me. My pa still love me, 
except he don’t know it. He don’t know it. (A COR…, 1985, 55min10s, grifo nosso).  
431 “A woman at church say she dying— maybe two berkulosis or some kind of nasty woman 
disease” (TCP, p.43) 
432 “Shug Avery sick and nobody in this town want to take the Queen Honeybee in. Her mammy 
say She told her so. Her pappy say, Tramp” (TCP, p.43). 
433 “My kids with they grandma, she say. She could stand the kids, I had to go” (TCP, p.50). 
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seu comentário na carta vinte e dois): “Ninguém num tem nem certeza de quem 

é o pai dela434”. (ACP, p.72).  

Ao analisar-se, sob um viés social, o contexto exposto pela cantora, o fato 

de os filhos serem cuidados pela avó denota o papel social da mulher negra da 

época, ainda herdeira dos resquícios escravistas de seus antepassados: “as 

mulheres negras eram mulheres de fato, mas suas expectativas durante a 

escravidão [...] as encorajaram a desenvolver certos traços de personalidade que 

as separam da maioria as mulheres brancas435” (DAVIS, 1983, p.27, tradução 

nossa). É esta mulher distinta da mulher branca que aceita os netos, mesmo 

discordando das escolhas da filha. Aqui novamente tece-se uma crítica à opção 

de Spielberg por trazer, no trecho que tem como aporte a talhada maternidade 

de Shug, a figura do pai da cantora como um homem zeloso, que também cuida 

das crianças – “Sim. Eles estão com a minha mãe e o meu pai. Nunca soube de 

uma criança que desse certo sem um homem por perto. As crianças têm que ter 

um pai. Seu pai ama você? Meu pai me amou. Meu pai ainda me ama, só que 

ele não sabe. Ele não sabe disso”. Ora, como se justifica tamanho zelo se, 

originalmente, ouve-se apenas um sonoro “Vagabunda” desse pai?  

Causa estranhamento o fato de Spielberg privilegiar o papel social do pai 

em detrimento ao da ímpar figura materna em questão. George Bluestone (2003, 

p.71) explica que, na adaptação, “[...] as alterações nas personagens que 

sobrevivem talvez tenham maior significado já que em quase toda transferência 

encontramos uma mudança delimitada436” (BLUESTONE, 2003, p.71, tradução 

nossa). Mesmo ante esse pressuposto, o estranhamento em relação à figura do 

pai de Shug torna-se quase uma afronta ao leitor-espectador quando se revela 

que o pai é, de fato, o pastor da igreja da cidade (sequências iniciadas em 

65min40s, 78min44s, 98min16s, 142min24s). Shug entra na igreja e fala com 

aquele que seria reconhecido como seu pai: “Olá. Como está? Eu tive doente. 

Talvez você saiba. Mas me sinto melhor agora. Estou na casa do Albert e da 

Celie. Eles estão cuidando de mim. Este lugar me traz memórias. Eu costumava 

                                                           
434 “Nobody even sure exactly who her daddy is”. (TCP, p.55) 
435 “black women were women indeed, but their experiences during slavery [...] had encouraged 
them to develop certain personality traits which set them apart from most white women” (DAVIS, 
1983, p.27) 
436 “[…] alterations in the surviving characters are perhaps more significant. For in almost every 
carry-over we find a marked change” (BLUESTONE, 2003, p.71).    
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ficar bem ali assistindo você. O melhor pastor do mundo437” (78min44s, tradução 

nossa); ainda não explícita relação entre Shug e o pastor na adaptação, esta só 

se desvenda na sequência iniciada em 142min24s: “Veja, papai, os pecadores 

também têm alma438” (tradução nossa). O fato é que, quase concebido como 

uma nova personagem, esse pai-pastor de Shug Avery sequer aparece de forma 

nítida na adaptação; os indícios de relação que se esboçam entre ele e Shug 

poderiam ser encarados como os de um membro da igreja e seu pastor.   

 

Figura 93 – Shug vai à igreja conversar com o pai (a partir de 78min44s) 

 

                                                           
437 “Hello. How you been? I been sick. Maybe you heard. But I feels better now. I been staying 
with Albert and Celie. They been taking care of me. Place bring back memories. I used to stand 
right over there watching you. Best preacher in the world” (A COR…, 1985, 78min44s) 
438 “See, Daddy, sinners have soul, too” (A COR…, 1985, 142min24s) 
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Figura 94 – Momento de redenção entre Shug e o pai (a partir de 142min24s) 

  Faz-se impossível realizar a análise dessa inserção/ampliação ignorando-

se a direção da adaptação: sendo dirigido pelo clássico diretor de Hollywood, o 

filme insiste em restaurar a relação patriarcal inexistente no romance (LISTER, 

2010, p.23). Isso ilustra-se quando Shug (figura 93) vai à igreja do pai buscando 

seu perdão, enquanto canta um hino cristão: “Oh, você não consegue dormir à 

noite e certamente se pergunta o motivo, talvez Deus esteja tentando lhe dizer 

algo439” (tradução nossa). Esse Deus, repetido tantas vezes na canção, acaba 

por remeter o espectador a uma voz patriarcal que retoma o grande pai (carta 

setenta e três):  

[Deus] é grande e velho e alto e tem uma barba cinza e branca. 
Ele usa roupa branca e anda discalço. 
Tem olho azul? ela perguntou.  
Assim meio cinzento. Frio. Mas são grande. Com as pestana 
branca, eu falei.  
[...] É ele que tá na Bíblia branca dos branco.  
Shug! eu falei. Foi Deus que escreveu a Bíblia, os branco num 
tem nada a ver com isso.  
Então porque ele é igualzinho a eles, hein?  
[...]  
A Nettie falou que algum lugar na Bíblia fala que o cabelo de 
Jesus era que nem a lã do cordeiro [...]440. (ACP, p.228-9).  

                                                           
439 “Oh, you can't sleep at night and you sure wonder why, Maybe god is trying to tell you 
something”.  
440 [God]  big and old and tall and graybearded and white. He wear white robes and go barefooted. 
Blue eyes? she ast. 
Sort of bluish-gray. Cool. Big though. White lashes. I say. 
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Indiscutível a presença da figura de Deus reproduzida à imagem e 

semelhança do homem branco, acredita-se que o trecho acima transcrito tenha 

sido a possível justificativa para transformar-se uma personagem praticamente 

inexistente no original em uma personagem religiosa na adaptação. Outra 

possibilidade relevante aqui é o fato de Celie escrever a maior parte de suas 

cartas a esse Deus. De qualquer maneira, destaca-se a supervalorização da 

religião cristã na adaptação em detrimento à religião africana praticada pelos 

Olinkas – “Então, no dia seguinte, nosso menino apareceu com cicatrizes 

idênticas às de Tashi no seu rosto441” (ACP, p.324)  – e respeitada pelos 

missionários no romance – “O Samuel os casou, é claro [...]442” (ACP, p.324) – 

fato reconhecido pela própria Walker, “[o filme] é muito mais convencional do 

que o romance, especialmente considerando-se religião versus espiritualidade 

[...]443”. (WALKER, 1997, p.163, tradução nossa).  

O último papel social de pai que se analisa aqui é o do pai de Albert, 

personagem introduzida na vigésima-sétima carta e reproduzida com bastante 

coerência: “O pai do Sinhô apareceu essa noite. Ele é um homenzinho enculhido 

com a cabeça careca e óculo de ouro. Ele sempre fica limpando a garganta, 

como se tudo que ele dissesse pricisasse de aviso antes. Fala com a cabeça 

caída prum lado444”. (ACP, p.71).  

 

                                                           
[…] That’s the one that’s in the white folks’ white bible. 
Shug! I say. God wrote the bible, white folks had nothing to do with it. 
How come he look just like them, then?  
[…] 
Nettie say somewhere in the bible it say Jesus’ hair was like lamb’s wool […]. (TCP, p.195-6) 
441 “So, the next day, our boy came to us with scars identical to Tashi’s on his cheeks” (TCP, 
p.284). 
442 “Samuel married them, of course [...]” (TCP, p.284) 
443 “[the film] is far more conventional than the novel, especially in terms of religion vs. spirituality 
[…]” (WALKER, 1997, p.163).   
 
444 “Mr. _____ daddy show up this evening. He a little short shrunk up man with a bald head and 
gold spectacles. He clear his throat a lot, like everything he say need announcement. Talk with 
his head leant to the side”. (TCP, p.54).  
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Figura 95 – O pai de Albert chega à casa do filho (a partir de 52min20s) 

 O assunto que leva o pai à casa do filho é Shug Avery: “Num pudia 

descansar enquanto num trouxesse ela pra casa, num é verdade? ele falou 

subindo a escada445” (ACP, p.71); “Não descansou enquanto não a trouxe para 

casa, não foi?446” (52min20s, tradução nossa), sendo o diálogo entre pai e filho 

reproduzido quase com exatidão:  

 

Quadro 26 – Carta 27 

WALKER, 2009, p.71-2 A COR…, 1985, 52min20s 

O velho Seu… falu pro Sinhô, Afinal, o que 
essa Shug Avery tem, ele falou. Ela é 
preta que nem piche, tem o cabelo 
pichaim. Tem as perna que nem jogador 
de beisebol.  
Sinhô num falou nada. Eu cuspi um 
pouquinho no copo dágua do velho seu... 
Ora, o velho Seu … falou, ela num é nem 
limpa. Eu escutei dizer que ela tem a pior 
doença de mulher.  
[…]  
Sinhô vira devagar a cabeça, olha o pai 
dele beber água. Depois ele fala, muito 
triste mesmo, O senhor num é capaz de 
entender isso, ele fala, eu amo a Shug 
Avery. Sempre amei, sempre vou amar. 

Celie: Quer uma bebida fresca? Posso 
pegar seu chapéu? Ela é preta como 
alcatrão, cabelo ruim. As pernas dela 
parecem tacos de beisebol. Nem o próprio 
pai quer saber dela.  
[…]  
Pai de Albert: Ela não passa de uma 
Jezebel de bar. E ela não é nem limpa. E 
ela tem doença de mulher da rua.    
Albert: Você nunca vai entender. Eu amo 
a Shug Avery. Sempre amei, sempre 
amarei. Devia ter casado com ela quando 
tive a chance.  
Pai de Albert:  E jogado sua vida for a junto 
com uma parte do meu dinheiro. Além 
disso, ouvi dizer que os filhos dela são de 

                                                           
445 “Just couldn’t rest till you got her in your house, could you? he say, coming up the step” (TCP, 
p.54) 
446 “Just couldn’t rest till you got her in your house, could you?446” 
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Eu divia ter casado com ela quando eu tive 
oportunidade.  
É, o velho Seu… falou. E teria jogado fora 
sua vida. (Sinhô resmungou bem aí). E um 
bom tanto do meu dinheiro junto. […]  
Depois cada um dos filho dela tem pai 
diferente. É tudo muito  à toa e baixo.   
Bom, Sinhô falou e olhou direto pro pai, 
Todos os filho da Shug Avery tem um 
mesmo pai, isso eu posso garantir.  
[…] 
Celie, ele falou, você tem minha simpatia. 
Num é toda mulher que deixa a puta do 
marido se curar na casa deles.  
[…] 
Ele falou, D´ao chapéu pro pai, Celie447. 

pais diferentes. Tudo muito confuso e sem 
sentido.  
Albert: Todos os filhos dela são do mesmo 
pai. Eu tenho certeza... 
Pai de Albert: Você não tem certeza de 
nada! Shug Avery deve ter aumentado a 
população de Hartwell County. Você é só 
um dos reprodutores, filho. Celie, você tem 
minha simpatia. Poucas mulheres 
deixariam a amante do marido alojada em 
casa.  
Albert: Celie, o chapéu do Pai 448. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Esta é a primeira inserção do pai de Albert nas duas narrativas, o que, por 

si só, já denota a relevância de Shug para aquela família: o pai de Albert a 

repudia enquanto Albert a ama. Socialmente exposta como, citando Homi 

                                                           
447 Old Mr. _____ say to Mr. ____, Just what is it bout this Shug Avery anyway, he say. She black 
as tar, she nappy headed. She got legs like baseball bats. 
Mr. _____ don’t say nothing. I drop little spit in Old Mr. _____ water. 
Why, say Old Mr. ____, she ain’t even clean. I hear she got the nasty woman disease. 
[…]  
Mr. _____ turn his head slow, watch his daddy drink. Then say, real sad, You ain’t got it in you to 
understand, he say. I love Shug Avery. Always have, always will. I should have married her when 
I had the chance. 
Yeah, say Old Mr. ____. And throwed your life away. (Mr. _____ grunt right there.) And a right 
smart of my money with it. […]  
Plus all her children got different daddys. It all just too trifling and confuse. 
Well, say Mr. _____ and turn full face on his daddy, All Shug Avery children got the same daddy. 
I vouch for that. 
[…] 
Celie, he say, you have my sympathy. Not many women let they husband whore lay up in they 
house. 
[…] 
He say, Hand Pa his hat, Celie. (TCP, p.54-5) 
448 Celie: Cool drink? Take your hat? 
Albert’s Pa: What is it with this Shug Avery? She black as tar, nappy-headed. She got legs like 
baseball bats. Her own daddy won’t have nothing to do with her.  
[…]  
Albert’s Pa: She’s no more than a jook joint Jezebel. And she ain’t even clean. And I hear she’s 
got that nasty women’s disease.  
Albert: You ain’t got it in you to understand. I love Shug Avery. Always have, always will. Should’ve 
married her when I had a chance. 
Albert’s Pa:  And throwed your life away. And a right smart of my money with it. Plus, I hear all 
her children got different daddies. It’s all too trifling and confuse. 
Albert: All Shug’s children got the same daddy. I can vouch for that… 
Albert’s Pa: You can vouch for nothing! Shug Avery done set the population of Hartwell County a 
new high. You just one of the roosters, boy. Celie, you has my sympathy.  Ain’t many womens 
allow they husband’s whore to lay up in they house.  
Albert: Celie, hand Pa his hat. (A COR…, 1985, 52min20s).  
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Bhabha (2013, p.92), “um signo de resistência”, Shug Avery é o estopim para 

uma discussão entre pai e filho, momento em que o filho finalmente apresenta 

seu real posicionamento diante de sua relação com a amante ao expor seu amor 

e seu arrependimento por não ter assumido seu relacionamento, quando 

possível. Ao encarar o pai como um igual, Sinhô esvazia-se em seu lugar de 

identidade e autonomia, deixando emergir seu eu verdadeiro, a saber, aquele 

que sempre amou Shug Avery.  

Voltando à relevância de Shug Avery na construção das narrativas, dois 

outros momentos merecem destaque neste estudo: o encontro das cartas de 

Nettie e o rompimento de Celie com o marido, conteúdo das cartas setenta e 

quatro e setenta e cinco. Na adaptação, a enorme família senta-se à mesa aos 

116min58s: 

 

Figura 96 – Última refeição familiar (a partir de 116min58s) 

 

 

Quadro 27 – Carta 74 

WALKER, 2009, p.200-101 A COR…, 1985, 116m58s 

A gente vai embora, ela falou.  
[…]. 
A gente vai embora, Shug falou de novo. 
Sinhô pareceu abobado, como ele sempre 
fica quando Shug diz que tá indo pralgum 
lugar. Ele baixou e começou a esfregar a 

Shug Avery: Celie vem com a gente.  
Sinhô: O que você disse?  
Shug Avery: Celie vem para Memphis com 
a gente.  
Sinhô: Só por cima do meu cadáver” 
Shug Avery: Se é isso o que te deixará 
feliz.  
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barriga, olhou pro outro lado da cabeça 
dela como se nada tivesse sido dito.  
[…] 
A Tampinha não disse nada. Ela tava com 
o queixo colado no prato. Eu também num 
disse nada. Eu fiquei esperando o pau 
quebrar.  
A Celie vem com a gente, Shug falou.  
A cabeça do Sinhô girou direto. O que que 
você disse? ele perguntou.  
A Celie vai pra Memphis comigo.  
Só por cima do eu cadáver, Sinhô falou.  
Se é essa sua vontade, assim será. Shug 
falou, fria como uma espada. 
Sinhô começou a levantar da cadeira, 
olhou pra Shug, caiu sentado outra vez. 
Ele olhou pra mim. Eu pensei que 
finalmente você tava feliz, ele falou. O que 
tá errado agora? 
Você é um cão ordinário, é isso que tá 
errado, eu falei. Já é hora de deixar você 
e começar a viver. E o seu cadáver será o 
bom começo queu preciso449.  

Sinhô: Qual é o problema agora?  
Celie: Você é um cão sarnento ordinário, é 
esse o problema. Está na hora de me livrar 
de você e entrar no Paraíso. Seu cadáver 
será o capacho ideal450. (tradução nossa). 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Ao apresentar a afirmativa sobre a partida de Celie, Shug possibilita que 

a protagonista, até então representada como uma mulher submissa (que mesmo 

após a descoberta das cartas da irmã não se rebela, como visto em 3.21) 

transforme-se graças à “[...] um encontro furtivo entre [ela, ser submisso e ela-

                                                           
449 Us leaving, she say. 
[…]. 
Us leaving, Shug say again. Mr. _____ look struck, like he always look when Shug say she going 
anywhere. He reach down and rub his stomach, look off side her head like nothing been said. 
[…] 
Squeak not saying nothing. She got her chin glued to her plate. I’m not saying nothing either. I’m 
waiting for the feathers to fly. 
Celie is coming with us, say Shug. 
Mr. ____’s head swivel back straight. Say what? he ast. 
Celie is coming to Memphis with me. 
Over my dead body, Mr. _____ say. 
You satisfied that what you want, Shug say, cool as clabber. 
Mr. _____ start up from his seat, look at Shug, plop back down again. He look over at me. I 
thought you was finally happy, he say. What wrong now? 
You a lowdown dog is what’s wrong, I say. It’s time to leave you and enter into the Creation. And 
your dead body just the welcome mat I need. (TCP. p.201). 
450 Shug Avery: Celie is coming with us.  
Mr. _____: You say, what? 
Shug Avery: Celie is coming to Memphis with us. 
Mr. _____: Over my dead body. 
Shug Avery: “You satisfied that's what you want?” 
Mr. _____: Now what wrong with you? 
Celie: You a lowdown, dirty dog, that’s what’s wrong. It’s time for me to get away from you and 
enter Creation. Your dead body be just welcome mat I need. (A COR…, 1985, 116min58s) 
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própria, mãe de dois filhos], a elisão da pessoa e do lugar” (BHABHA, 2013, 

p.96); Celie praticamente funde-se, neste momento das narrativas, ao espaço 

que projeta existir além daquele que habita. Ainda na mesma sequência da 

adaptação, destaca-se, da carta setenta e cinco, o momento em que Celie 

amaldiçoa o marido:  

 

Quadro 28 – Carta 75 

WALKER, 2009, p.242-3 A COR…, 1985, 116m58s 

Eu amaldiçoo você, falei.  
O que você quer dizer? ele falou.  
Eu falei, Até você num me fazer mais mal, 
tudo o que você tocar vai apodrecer. 
Ele riu. Quem você pensa que é? ele falou. 
Você num pode amaldiçoar ninguém. Olhe 
pra você. Você é preta, é pobre, é feia. 
Você é mulher. Vá pro diabo, ele falou, 
você num é nada.  
Até você num me fazer mais mal, eu falei, 
tudo o que você até pensar num vai dar 
certo. Eu falava direto pra ele, como vinha 
pra mim. E parecia que era das árvore que 
vinha pra mim.  
Quem jamais escutou uma coisa dessa, 
Sinhô falou. Eu na certa num surrei você o 
bastante.  
Cada surra que você me deu você vai 
sofrer duas vez, eu falei. Então eu falei, É 
melhor você parar de falar porque tudo 
queu tô dizendo procê num vem só de 
mim. Parece que quando eu abria minha 
boca o ar vinha e formava as palavra.  
Merda, ele falou. Eu devia ter deixado 
você era presa. Só sair pra trabalhar.  
A prisão que você tava planejando pra 
mim é a mesma onde você vai apudrecer, 
eu falei.  
[…] 
Um redimuinho vuou pela varanda no 
meio da gente, encheu minha boca de 
pós. O pó falou, Tudo o que você fizer pra 
mim, já tá feito pra você.  

Sinhô:  Ela vai voltar. A Shug tem talento. 
Ela sabe cantar. Ela sabe lidar, ela fala 
com qualquer um. Ela levanta e é notada. 
Mas você? Você é feia. Você é magricela. 
Voce tem um jeito estranho. E voc^etem 
muito medo para abrir a boca para 
qualquer um. Você só serve para ser 
empregada da Shug.  
[…] 
Celie: Eu amaldiçoo você. Até você não 
me fazer o bem, tudo o que você até 
pensar num vai dar certo. 
[…] 
Shug Avery: Vamos, Miss Celie. Vamos 
para o carro.  
Sofia: Ele não merece. Ele não merece.  
Sinhô:  Quem você pensa que é? Você 
não pode amaldiçoar ninguém. Você é 
preta, é pobre, é mulher! Você não é nada!   
Celie: Até você não me fazer o bem, até  o 
que você pensar vai dar errado! 
[…] 
Celie: A prisão que você estava 
planejando pra mim é a mesma onde você 
vai apodrecer.   
Shug Avery: Celie, entre no carro.  
Celie: Tudo o que você me fez passar 
você também vai sentir. Sou pobre, preta, 
posso até ser feia. Mas, Deus do céu, eu 
estou aqui!  
Sinhô: Mas você vai voltar! E o que mais  
vai fazer? Você vai voltar! 452 (tradução 
nossa).  

                                                           
452 Mr. _____: She’ll be back. Shug got talent. She can sing. She got spunk, she can talk to 
anybody. She can stand up and be noticed. But what you got? You’re ugly. You’re skinny. You’re 
shaped funny. And you too scared to open your mouth to people. All you fit to do is be Shug’s 
maid. 
[…] 
Celie: I curse you. Until you do right by me everything you think about is gonna crumble. 
[…] 
Shug Avery: Come on, Miss Celie. Let’s go to the car. 
Sofia: He ain’t worth it. He ain’t worth it. 
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Quando vi, Shug tava me sacudindo. 
Celie, ela falou. E eu voltei a mim.  
Eu sou pobre, eu sou preta, eu posso ser 
feia e num saber caminhar, uma voz falou 
pra toda coisa que tava escutando. Mas eu 
tô aqui.  
Amém, Shug falou. Amém, amém451. 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O momento em que Celie expõe-se diante da família talvez seja um dos 

momentos mais bem-articulados das narrativas. Entende-se, por meio da leitura 

das cartas que antecedem as aqui supracitadas, que Celie, ao ser apresentada 

ao paradigma da sobrevivência da irmã e dos filhos, passa a se perceber, talvez 

pela primeira vez, como dona de sua própria história. Ao ter o suporte de Shug 

para deixar Albert e a vida que leva, Celie revela-se uma mulher que, mesmo 

diante das adversidades de sua condição – mulher, negra, feia, pobre – 

reencontra-se como ser humano. A sequência está representada nos fotogramas 

que seguem:  

 

                                                           
Mr. _____: Who you think you is. You can’t curse nobody. Look at you! You’re black, you’re poor, 
you’re ugly, you’re a woman! You’re nothing at all! 
Celie: Until you do right by me, everything you even think about gonna fail! 
[…] 
Celie: The jail you planned for me is the one you gotta rot in. 
Shug Avery: Celie, get in the car.  
Celie: Everything you done to me is already done to you. I’m poor, black, I may even be ugly. But 
dear God, I’m here! I’m here! 
Mr. _____: But you’ll be back! And what you gonna do? You’ll be back! (A COR…, 1985, 
116min58s).  
451 I curse you, I say. 
What that mean? he say. 
I say, Until you do right by me, everything you touch will crumble. 
He laugh. Who you think you is? he say. You can’t curse nobody. Look at you. You black, you 
pore, you ugly, you a woman. Goddam, he say, you nothing at all. 
Until you do right by me, I say, everything you even dream about will fail. I give it to him straight, 
just like it come to me. And it seem to come to me from the trees. 
Whoever heard of such a thing, say Mr. ____. I probably didn’t whup your ass enough. 
Every lick you hit me you will suffer twice, I say. Then I say, You better stop talking because all 
I’m telling you ain’t coming just from me. Look like when I open my mouth the air rush in and 
shape words. 
Shit, he say. I should have lock you up. Just let you out to work. 
The jail you plan for me is the one in which you will rot, I say. 
[…]  
A dust devil flew up on the porch between us, fill my mouth with dirt. The dirt say, Anything you 
do to me, already done to you. 
Then I feel Shug shake me. Celie, she say. And I come to myself. 
I’m pore, I’m black, I may be ugly and can’t cook, a voice say to everything listening. But I’m here. 
Amen, say Shug. Amen, amen. (TCP. 209-210).   
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Figura 97 – Celie ameaça o marido com uma faca (a partir de 116min58s) 

 

 

Figura 98 – Ao ser violento, Celie amaldiçoa o marido (a partir de 116min58s) 
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Figura 99 – Sinhô paralisado com a atitude de Celie (a partir de 116min58s) 

 

 

Figura 100 – Celie celebra sua liberdade (a partir de 116min58s) 

 

Complexa e múltipla, Celie atende àquilo que Antônio Cândido explica 

como uma combinação cuidadosa dos “[...] elementos de caracterização, cujo 

número é sempre limitado se os compararmos com o máximo de traços humanos 

que pululam, a cada instante, no modo-de-ser das pessoas” (CÂNDIDO, 2011, 
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p.60). Quando explode com o marido, Celie rompe a barreira de submissão na 

qual fora aprisionada até então: primeiro, prisioneira do padrasto; depois, a 

prisioneira do marido. O fato é que “a maldição de Celie não é apenas uma 

promessa de que ela não mais permitirá abusos do Sinhô; infere-se, porém, que 

enquanto homens oprimirem mulheres perdurará o sistema opressor453” (DIX 

apud Walker, 1997, p.194, tradução nossa); ou seja, a postura de Celie irrompe 

como uma possibilidade (real, dentro das narrativas) de transformação. Mesmo 

não protagonizando as cartas que originam essa sequência, observa-se que 

Shug delineia-se como uma personagem que, citando Antônio Cândido (2011, 

p.67), “obedece a uma lei própria” dentro de seus mundos fictícios, atendo-se a 

uma “uma lógica preestabelecida pelo autor”, lógica esta que possibilita sua 

credibilidade como personagem eficaz. Neste caso, a independência de Shug é 

o que possibilita que intercepte a carta de Nettie, descubra as outras cartas, 

disponibilize essas cartas a Celie e, finalmente, conduza Celie em sua libertação.  

Finalmente as atenções serão voltadas à exclusão do amor homossexual 

de Celie e Shug Avery. Em primeiro lugar, parte-se do pressuposto de que “o 

diretor é primeiro e principalmente um contador de histórias. [...] E o diretor 

também é o capitão do time, responsável por transformar tropas em um 

esquadrão coeso454” (SEGER; WHETMORE, 1994, p.97, tradução nossa), ou 

seja, é o diretor que, ao constituir sua equipe (roteirista, editor, diretor de som, 

entre outros), toma muitas as decisões que ultrapassam o limite da fábula original 

para a criação da fábula cinematográfica. Neste caso, deduz-se que a fábula 

cinematográfica não objetiva privilegiar os sentimentos de Celie em relação à 

Shug Avery.  Sem ater-se aos inúmeros exemplos que foram excluídos da 

adaptação e poderiam ser citados, interessa analisar aquela sequência proposta 

por Spielberg que talvez seja a mais estranha de toda a obra: aquela em que 

Celie e Shug beijam-se. Caracterizado cenograficamente quase como um 

camarim, as personagens Shug e Celie estão no quarto da cantora; a 

protagonista, então, entra usando um dos vestidos de show de Shug; Shug 

                                                           
453 “Celie’s curse is not only a promise that she will never again allow Mister to abuse her, but 
there is also insight here that as long as men oppress women they will continue to perpetuate an 
oppressive system” (DIX apud WALKER, 1997, p.194)  
454 “the director is first and foremost a storyteller. [...]  And the director is also a team captain, 
forming the troops into a cohesive squad” (SEGER; WHETMORE, 1994, p.97)  
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ressalta a beleza de Celie e de seu sorriso: esta é a contextualização da 

sequência.  

 

 

Figura 101 – Celie veste-se de Shug (a partir de 72min39s) 

 

 

Figura 102 – Shug ensina a Celie como atuar em um show (a partir de 72min39s) 
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Figura 103 – Shug ressalta a beleza de Celie (a partir de 72min39s) 

 

 

Figura 104 – Celie reconhece-se como mulher (a partir de 72min39s) 

 

Já o primeiro vestígio que se tem do texto original (carta trinta e quatro) 

apresenta-se perdido em meio ao diálogo entre as personagens: “Um dia ela 

falou pra mim. Bom, dona Celie, eu acho que já é hora deu ir embora455” (ACP, 

                                                           
455 “One day she say to me, Well, Miss Celie, I believe it is time for me to go” (TCP, p.75) 
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p.95), adaptado em 72min39s: “Bem, dona Celie, acho que está na hora de eu ir 

embora456” (tradução nossa) – no original, a partida é planejada para junho; na 

adaptação, para setembro. Ainda da trigésima-quarta carta, adapta-se:  

 

Quadro 29 – Carta 34 

WALKER, 2009, p.96 A COR…, 1985, 72min39s 

Ele bate em mim quando você num tá 
aqui, eu falo. 
Quem? Ela fala. Albert? 
Sinhô, eu falo.  
Num posso acreditar, ela fala. Ela sentou 
no banco perto de mim com toda a força, 
como se tivesse caído.  
Por que ele bate em você? ela perguntou.  
Porque eu sou eu e não você.  
Oh, dona Celie, ela falou, e botou os braço 
ao redor de mim.  
A gente ficou sentada assim por quase 
meia hora. Então ela me beijou na parte 
carnuda do meu ombro e levantou.  
Eu num vou embora, ela falou, até eu 
saber que o Albert num vai nem pensar em 
bater em você457.  

Celie: Ele me bate quando você não está.  
Shug Avery: Ele quem? Albert? 
Celie: O Sinhô.   
Shug Avery: Por que ele faz isso? 
Celie: Ele me bate porque eu não sou 
você458. (tradução nossa);  
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Trazendo à tona o fato do Sinhô gostar e respeitar Shug (e não Celie), a 

protagonista dá indícios de uma relação de cumplicidade com a cantora que, até 

este trecho, muito lembra a relação que tinha com a irmã; Shug Avery, por sua 

vez, acolhe e conforta Celie. Mesmo havendo, na adaptação, aquilo que 

McMullen e Solomon (1994, p.160) classificam como “[...] uma simplificação 

                                                           
456 “Well, Miss Celie, I do believe   it’s time for me to go”. (A COR…, 1985, 72min39s).  
457 He beat me when you not here, I say. 
Who do, she say, Albert? 
Mr. ____, I say. 
I can’t believe it, she say. She sit down on the bench next to me real hard, like she drop. 
What he beat you for? she ast. 
For being me and not you. 
Oh, Miss Celie, she say, and put her arms around me. 
Us sit like that for maybe half a hour. Then she kiss me on the fleshy part of my shoulder and 
stand up. 
I won’t leave, she say, until I know Albert won’t even think about beating you. (TCP, p.75-6).  
458 Celie: He beat me when you ain’t here.  
Shug Avery: Who do? Albert? 
Celie: Mister.  
Shug Avery: Why he do that? 

Celie: He beat me for not being you. (A COR…, 1985, 72min39s). 
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psicológica e social do romance [...]459” (tradução nossa), o tema central do 

diálogo é mantido, como se observa no fotograma a seguir:  

 

 

Figura 105 – Celie expõe o comportamento abusivo do marido (a partir de 72min39s) 

 Posicionadas como confidentes, Shug não apenas ouve os lamentos de 

Celie, mas a questiona sobre a relação que mantém com o marido da amiga:  

 

Quadro 30 – Carta 35 

WALKER, 2009, p.97-98 A COR…, 1985, 72min39s 

Ela perguntou pra mim, Me diga a 
verdade, ela falou, você se importa se o 
Albert durmir comigo? 
Eu pensei, eu num me importo com quem 
o Albert dorme. Mas eu num falei isso.  
Eu falei, Você pode ficar barriguda de 
novo.  
Ela falou, Não, não com minha esponja e 
tudo.  
Você inda ama ele, eu perguntei.  
Ela falou, Eu tenho uma espécie de paixão 
por ele. Se alguma vez eu fosse me casar, 
seria com ele. Mas ele é fraco, ela falou. 
[...] 
Você gosta de durmir com ele? eu 
perguntei.  
Gosto, Celie, ela falou, eu tenho que 
confessar. Eu adoro. Você não?  

Shug Avery: Eu sei que ele é um machão, 
mas há algumas coisas que amo nele.  
Celie: Ainda o ama? 
Shug Avery: Eu sinto uma paixão por ele. 
Se eu fosse ter um marido, seria ele. Mas 
ele é fraco. Fale a verdade, Celie. Você 
liga se ele dorme comigo? 
Celie: Você gosta de dormer com ele? 
Shug Avery: Tenho que confessor, eu 
adoro. Você não? 
Celie: Não, não. Na maioria das vezes eu 
finjo que nem estou lá. Ele não sabe a 
diferença. Ele sequer pergunta como me 
sinto. Nunca pergunta sobre mim. Só sobe 
em mim e faz seu negócio.  
Shug Avery: “Faz seu negócio” Bom, dona 
Celie, parece que ele vai ao banheiro em 
você.  

                                                           
459 “[…]simplify psychological and social issues […]” (MCMULLLEN; SOLOMON, 1994, p.160) 
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Não, eu falei, Sinhô pode dizer procê, eu 
num gosto de jeito nenhum. Como é? Ele 
trepa encima da gente, levanta a camisola 
até a cintura, infia. Na maioria das vezes 
eu fico imaginado que num tô lá. Ele nunca 
repara a diferença .Nunca me pergunta 
como eu me sinto, nada. Só faz o negócio 
dele, sai, vai dormir. 
Ela começa a rir. Faz o negócio dele, ela 
fala. Faz o negócio dele. Ora, dona Celie. 
Do jeito que você fala parece que ela vai 
ao banheiro em você.  
É assim queu me sinto, falei.  
Ela parou de rir.  
Você nunca gostou de jeito nenhum? ela 
perguntou, espantada. Nem com o pai de 
suas criança? 
Nunca, eu falei.  
Ora, dona Celie, falou, então inda é uma 
virgem460.  

Celie: É assim que me sinto.  
Shug Avery: Bem, então, dona Celie, isso 
significa que você ainda é virgem461. 
(tradução nossa) 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

                                                           
460 She ast me, Tell me the truth, she say, do you mind if Albert sleep with me? 
I think, I don’t care who Albert sleep with. But I don’t say that. 
I say, You might git big again. 
She say, Naw, not with my sponge and all. 
You still love him, I ast. 
She say, I got what you call a passion for him. If I was ever going to have a husband he’d a been 
it. But he weak, she say. […] 
You like to sleep with him? I ast. 
Yeah, Celie she say, I have to confess, I just love it. Don’t you? 
Naw, I say. Mr. _____ can tell you, I don’t like it at all. What is it like? He git up on you, heist your 
nightgown round your waist, plunge in. Most times I pretend I ain’t there. He 
never know the difference. Never ast me how I feel, nothing. Just do his business, get off, go to 
sleep. 
She start to laugh. Do his business, she say. Do his business. Why, Miss Celie. You make it 
sound like he going to the toilet on you. 
That what it feel like, I say. 
She stop laughing. 
You never enjoy it at all? she ast, puzzle. Not even with your children daddy? 
Never, I say. 
Why Miss Celie, she say, you still a virgin. (TCP, p.77-8). 
461 Shug Avery: I know he a bully, but I there’s some things I love about him.  
Celie: Still love him? 
Shug Avery: I got what you call a passion for him. If I ever gonna have a husband, he’d been it. 
But he weak. Tell the truth, Celie. Do you mind if Albert sleep with me? 
Celie: You like sleeping with him? 
Shug Avery: I have to confess, I love it. Don’t you? 
Celie: No, no. Most time I pretend like I ain’t even there. He don’t know the difference. He don’t 
ever ask me how I feel. Just never ask me about myself. Just climb on top of me and do his 
business. 
Shug Avery: ’Do his business’? Well, Miss Celie, you sound like he going to the toilet on you. 
Celie: That’s what it feel like.  
Shug Avery: Well, then, Miss Celie, that mean you still a virgin. (A COR…, 1985, 72min39s). 
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Assim como no romance, duas questões tornam-se evidentes nesta 

sequência: o nítido desinteresse de Celie pelo marido – a falta de ciúmes, o 

desinteresse sexual – e a suposta virgindade da protagonista.  A sequência da 

carta trinta e cinco traz Shug explicando a Celie como obter prazer durante o 

sexo, sem que a cantora sequer se aproxime de Celie. De fato, apesar de 

bastante detalhada, não há indícios, nesta carta, sobre o real interesse sexual 

de Shug em Celie, o que não ocorre na adaptação: após a conversa sobre a 

virgindade de Celie, esta reconhece sua feiura, retoma as palavras de Shug 

quando a cantora chegou à casa, sendo, então, confortada por Shug com uma 

sequência de beijos:  

 

 

Figura 106 – Shug conforta Celie 1 (a partir de 72min39s) 
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Figura 107 – Shug conforta Celie 2 (a partir de 72min39s) 

 

 

 

Figura 108 – Celie parece assustada com tamanho carinho (a partir de 72min39s) 
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Figura 109 – Shug e Celie beijam-se (a partir de 72min39s) 

 A crítica que se propõe aqui versa a respeito do seguinte: se a sequência 

em que se explicita a relação homossexual de Celie e Shug não será 

desenvolvida ao longo da adaptação, por que, então, inserir o beijo nesta 

sequência?  A própria Alice Walker revela seu descontentamento a respeito 

dessa exclusão: “ainda me entristece [...] que Shug e Celie não têm a relação 

erótica e sensual que merecem462” (WALKER, 1997, p.41, tradução nossa). 

Entretanto, em se tratando de Steven Spielberg, sabe-se que “suas adaptações 

são, em grande parte, típicas das práticas de Hollywood, guiadas por uma 

sensibilidade perspicaz em relação à rentabilidade do filme463” (MCMULLEN; 

SOLOMON, 1994, p.169, tradução nossa), logo, a apresentação de um casal 

homossexual, ainda em 1985, possivelmente não se adequaria aos preceitos 

clássicos sob o qual a carreira do diretor se pautava já naquela época.  

Sempre é válido ressaltar-se que   

[...] o processo adaptativo é uma totalização dos encontros entre 
as instituições culturais, os sistemas significativos e as 
motivações pessoais [...]. A estética específica de cada 
adaptação depende das habilidades particulares e dos 

                                                           
462 “I still regret [...] that Shug and Celie don’t have the erotic, sensuous relationship they deserve” 
(WALKER, 1997, p.41) 
463 “his adaptations are largely typical of Hollywood practices that are guided by an acute 
sensitivity to the marketability of a film (MCMULLEN; SOLOMON, 1994, p.169)    
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interesses de seus novos criadores464. (HUTCHEON; O’FLYNN, 
2013, p.106, tradução nossa). 

 

 Neste caso, questiona-se: o que de fato objetivava Spielberg com sua 

adaptação?  Como a censura responderia caso o lesbianismo tivesse sido 

tomado como fio condutor principal da adaptação? Se esta tivesse sido a escolha 

do cineasta, qual seria o teor das críticas que receberia? Trata-se de indagações 

impossíveis de serem respondidas. “Dizem que Steven Spielberg repatriou o 

romance feminista de 1982 de Alice Walker em seu filme A Cor Púrpura, de 

1985465” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.153, grifo das autoras, tradução 

nossa); talvez esta seja uma resposta apropriada a este questionamento. 

Inquestionável, é a relevância ímpar da personagem Shug Avery na construção 

das narrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                           
464 […] the adaptive process is a total of the encounters among institutional cultures, signifying 
systems, and personal motivations […]. The specific aesthetic for each adaptation took also 
depended upon the particular abilities and interests of the new creators. (HUTCHEON; O’FLYNN, 
2013, p.106). 
465  “Steven Spielberg was said to have repatriarchized Alice Walker’s feminist 1982 novel in his 
1985 film The Color Purple” (HUTCHEON; O’FLYNN, 2013, p.153, grifo das autoras).   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A proposta deste estudo foi refletir sobre a adaptação de romance para 

filme e, em especial, de A Cor Púrpura, romance epistolar publicado por Alice 

Walker em 1982 e do filme homônimo de Steven Spielberg lançado em 1985. 

Um estudo dos procedimentos teóricos implícitos na adaptação e da teoria do 

cinema no que se refere a algo bem específico, a voz-over, precede as 

considerações acerca das estratégias empregadas pelo diretor para atender ao 

desafio de transformar em filme uma narrativa que se expressa por meio de 

cartas. Para isso, buscou-se desmontar a estrutura que possibilita a organização 

lógica das noventa cartas que compõem o romance nos 154 minutos do longa-

metragem. Criador de uma nova realidade, Spielberg seleciona, condensa, 

expande, adequa cartas, personagens, tempos, espaços e linguagens a fim 

tornar essa realidade cinematográfica verossímil para o espectador.  

 Primeiramente contextualizaram-se as obras com o objetivo principal de 

conhecer Alice Walker e Steven Spielberg no momento em que elaboraram as 

suas cores púrpuras. Não esteve em foco, neste pequeno trecho, a discussão 

das nuances das longas trajetórias que a escritora e o cineasta traçaram ao 

longo dos mais de quarenta anos em que atuam em suas respectivas áreas. 

Interessa exclusivamente desarticular as peças da adaptação, que tem como 

aporte o romance, para que essas sejam rearticuladas no campo de sentido 

pleno.  

 Antes, porém, de desmontar essa espécie de quebra-cabeças proposto 

pelo cineasta, foi necessário dedicar-se ao estudo da adaptação cinematográfica 

apropriando-se de suas especificidades linguísticas e técnicas. Demonstrar que 

a adaptação é uma arte feita de escolhas que ora agregam, ora fragmentam 

aquela trama tomada, incialmente, como uma cópia da literatura foi uma das 

considerações que se buscou comprovar. Para isso, exemplos de outras obras 

adaptadas foram empregados; o objetivo foi, ao ilustrar as questões teóricas com 

obras como Romeu e Julieta, Frankenstein, entre outras usadas, demonstrar que 

o aporte teórico no qual se embasa este estudo não se aplica exclusivamente à 

obra A Cor Púrpura.  

 Outra questão essencial à completude da análise da adaptação de A Cor 

Púrpura foi o estudo da técnica em voz-over, para a qual ainda há definições, 
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dentro das teorias que perpassam a história da adaptação, bastante 

controversas. Neste estudo, exemplos em que a voz-over se comprova como 

efetiva foram expostos para ilustrar o aporte teórico que, sob esta perspectiva, 

melhor serve às definições dessa técnica.    

 Também relevante ao estudo do romance epistolar foi a breve retomada 

do gênero literário, objetivando-se compreender a relevância da publicação 

desse gênero em 1982, época em que este encontrava-se muito à margem dos 

padrões literários vigentes.   

 Preliminarmente ao exame das obras, para auxiliar as análises, foram 

necessárias intervenções organizacionais no romance e no filme, a saber: as 

cartas do romance foram numeradas; o filme, por sua vez, foi transcrito, já que 

seu roteiro não se encontra disponível. Julgou-se que, por se tratar de uma 

proposta que tem como essência a análise textual, seria impossível realizar a 

análise como se concebe aqui sem que a relação entre texto literário e texto 

fílmico fosse pontualmente estabelecida. Outra intervenção proposta foi a 

inserção de fotogramas sempre que um trecho da adaptação requeresse uma 

observação analítica oriunda do universo das imagens.  

 Chegando à análise das obras, dividiram-se os trechos de análise 

considerando o modo como a voz narrativa foi adaptada. Cabe ressaltar que esta 

opção se deu por entender que Spielberg estruturou seu A Cor Púrpura a partir 

de três vozes distintas: a voz-over da protagonista Celie; a voz de Nettie nas 

cartas que envia à Celie; e as muitas vozes das personagens que dialogam ao 

longo da adaptação.  

 Para que se compreendesse o emprego da técnica em voz-over proposto 

por Spielberg, foi necessária uma breve retomada sobre os narradores literários 

e suas funções. Tomada como uma narradora homodiegética, cuja voz 

predomina em mais de setenta por cento do romance, as análises desse capítulo 

permitem que se questione seu relativo calar na adaptação (menos de vinte por 

cento do filme é narrado pela protagonista). Outra questão bastante intrigante 

que se discute no capítulo em questão é a necessidade de criar-se, na 

adaptação, um momento de ápice melodramático, a saber, a separação das 

irmãs Celie e Nettie, relatada sem qualquer detalhamento ou emoção no texto 

original.  
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 No capítulo em que se estudam as cartas que foram mantidas na 

adaptação, elementos estruturantes do gênero epistolar confirmaram-se 

extremamente relevantes na composição do romance de Alice Walker. No que 

se refere à materialização das cartas do romance, preza-se a opção de Spielberg 

em manter parte das cartas de Nettie, personagem que traz nova voz, logo novas 

perspectivas à narrativa, presente em sua adaptação. Acredita-se que a 

manutenção dessas cartas seja um dos elementos mais interessantes da 

narrativa fílmica, especialmente por manter viva a emoção, no filme, que as 

cartas narrativas trazem ao romance.  

 Finalmente apresenta-se o capítulo em que não se ouvem as vozes de 

Celie ou de Nettie, mas sim a voz de todas as personagens que compõem a 

narrativa fílmica. Em grande parte proveniente das cartas do romance, ouvem-

se diálogos de personagens cuja relevância é tamanha que foi necessário um 

detalhamento em seu estudo.  Sofia, Harpo, a representação social da figura dos 

pais (Sinhô, o pai do Sinhô, pai de Shug Avery) e Shug Avery foram personagens 

que demandaram dedicação na análise de seus diálogos.  

 A importância de Sofia e Harpo se dá especialmente sob a luz da relação 

que as personagens estabelecem com a protagonista. Spielberg prezou por 

manter a apresentação de Sofia como mulher forte e independente que, por não 

aceitar o papel social ao qual fora destinada, acaba sofrendo as consequências 

do racismo. Diferentemente do romance, Harpo é reduzido ao papel de 

coadjuvante de tal forma que, em diversos momentos do filme, ele acaba sendo 

apenas uma sombra de Sofia.  

 Outra crítica se propõe quando se analisam as vozes dos pais na narrativa 

fílmica, representantes de uma sociedade machista na qual a mulher sempre é 

subjugada, esses pais trazem consigo discursos imbuídos do tradicional modelo 

de família ocidental tão comum no cinema clássico de Hollywood.    

 Mais uma crítica é necessária após o estudo da personagem Shug Avery. 

Dona de uma voz feminista que preza pela independência, a personagem é 

retratada, em alguns episódios, como uma mulher emocionalmente dependente 

dos homens de sua vida (especialmente do pai, que sequer atua no texto 

original). Mesmo sendo a responsável pela transformação da vida de Celie 

também na adaptação, quando encontra as cartas de Nettie, Shug permanece, 

no filme de Spielberg, como uma personagem de difícil definição. Associa-se, 



247 
 

aqui, outro aspecto discutível encontrado neste estudo, o fato de o cineasta optar 

por tentar excluir (como foi exposto no capítulo 3.4.2) a relação homossexual 

entre Shug e Celie.  

 Tomando essas últimas considerações sobre as personagens 

coadjuvantes, foi necessário buscar referências que retomassem questões 

históricas, sociais e raciais para que se entendesse o porquê da mudança de 

paradigma em relação a tantas personagens. Também se recorreu à crítica 

literária, publicada em periódicos que, em sua maioria, discorda da visão 

romantizada e melodramática com que Steven Spielberg adaptou A Cor Púrpura.  

 Mesmo merecedor de críticas, faz-se necessário reconhecer no cineasta 

méritos louváveis: manter viva a aura do romance em sua adaptação. Os mais 

de trinta anos da história de Celie expostos em noventa cartas são adaptados 

em 154 minutos com emoção similar. Leitor ou não, o espectador do filme de 

Spielberg é inserido naquele contexto rural da primeira metade do século XX 

com tamanha intensidade que as adversidades às quais Celie e sua família são 

expostas não podem ser consideradas menos relevantes do que as que 

originalmente se apresentam no romance. A própria Alice Walker explica em The 

Same River Twice, o livro de memórias da adaptação de A Cor Púrpura, que “[...] 

tentaram manter o filme no modelo original do romance, mas trata-se de um 

filme466” (WALKER, 1997, p.203, grifo da autora, tradução nossa). Sob esta 

perspectiva, a tentativa, apesar de falha, resultou em um exemplar de adaptação 

bastante relevante em termos de elementos estruturantes da adaptação 

cinematográfica.  

 

 

 

 

  

                                                           
466 “[...] they are trying to keep it in its original shape but it will be a movie” (WALKER, 1997, p.203, 
grifo da autora).  
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ANEXO 1 
Movie Transcription 
 

LETTER MOVIE MOVIE TRANSCRIPT  

 3min “Celie, you got the ugliest smile this side of the creation” 

1 – 2 – 3   
 

3min20s 
 
 
 
 
 
 
 

DELIVERING 
Winter 1909 
 “A girl” 
“I wanna it” 
“Nettie” 
“You better never tell nobody but God.” (4’51”) 
“It would kill your mama” (4’53)  first lines of letter 1 

1 – 2  4min46s “Dear God, I’m fourteen years old. 
I’ve always been a good girl. 
Maybe you can give me a sign. 
Let me know what is happening to me.  
One day, daddy come and say, “You got to do what your mama 
wouldn’t.’ 
Now, I got two children by my daddy. 
A baby boy called Adam, he took while I was sleeping. And a 
baby girl called Olivia, that he took right out of my arms.  
Then my mama died, cursing and screaming, because her 
heart been broke.” 

3 5min53s “Dear God, he act like he can’t stand me no more. I don’t think 
he kilt my baby boy. I heard he sold it to a preacher and his 
wife. I keep hoping he’ll find somebody to marry. I seen him 
looking at my little sister. She’s scared. But I say, ‘I’ll take care 
of you, with God help.’  

4 6min44s “Dear God, he come home with a girl from around the town 
called Gray. She be almost my age, but they getting marry 
now. My little sister, Nettie, got a man always looking at her. 
His wife dead. She was killed by her boyfriend coming home 
from church.  He got three children, though. He seen Nettie in 
church. Now every Sunday evening, here come Mister.”  
(SERMON - backvoice) 

 7min31s COW alone during winter time (thin cow) – 7’44 

6 – 7 – 8  7min47s (Girls are listening to the talk from inside the house )  
Mister: “I wanna marry your Nettie. I got to have somebody 
right now. I got nobody to watch over my young’uns. They be 
fighting and bleeding and throwing up on the floor sometimes, 
while I got a farm to run. Now, I’ll go take right good care of 
your Nettie.” 
Daddy: “I can’t let you have Nettie. She too young. But I tell 
you what. I can let you have Celie. She oldest and anyhow she 
should/ought to marry first. She ain’r fresh, but I expect you 
know that. She’s spoiled, twice. Celie is ugly, but she ain’t no 
strange to the hard work, and she can learn. And God fixed 
her. You can do anything just like you wanna do. She won’t 
make you feed or clothe it. But Nettie, you flat out can’t have. 
Not now, not never.” 
M: “Well, I ain’t never looked at the other one before. Let me 
see her again.” 
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D: Celie, Mister want another look at you. Move up, he 
won’t bite. Turn around.” 
Little brother: “What you doing that for?”  
D: “Your sister’s thinking of marriage.”  

7 9min31s Celie is leaving with the cow  

9 9min45s M: “Why y’all standing out here waiting? This here is your new 
mammy.” 
Harpo: “She ain’t my mammy.” (throws a rock - Celie bleeds, 
she leaves a bleeding hand mark on a rock).  
M: “Hey, Harpo, come here. Harpo, don’t you run from me, 
boy.” (not subtitled)  

9 10min31s (Sex sequence ) 
“I don’t cry. I laid there thinking about Nettie, while he on top of 
me. Wonder is she safe. Then I think about that pretty woman 
in the picture. I know what he doing to me, he done to her. And 
maybe she like it.” 
M: “Jesus!”  

 10min52s Celie arrives at the kitchen, which is completely messed up! 
Harpo messes with her. The cleaning “magic” is done by 
zooming on her hand scrubbing the wall: white and blue 
flowers arise from the grey wall. The kitchen is perfectly clean, 
until mister arrive with his very dirty boots and place them on 
the table, near the clean dishes.  

9 11min57s M: “Harpo, didn’t I tell you to clean my saddle?” 
H: “I did do it, Pa.”  
M: “Harpo, look at the mold on the side. And look at the dirt on 
it. This don’t look like it clean. “ 
H: “ The new mule, Pa, Joey had it. I couldn’t get it from him. 
He was biting and kicking off”  
C: “When’s the last time somebody combed their hair?” 
M: “Not somebody since their mammy did.” 
C: “I’ll just have to shave it off.”  
M: “No, no! It’s bad lucky to cut a woman’s hair.” 
C: “That’ll take all day.”  
M: “Shut up!” 
C: “I can’t, it hurts her.” 
(Mister stands up and hits Celie’s face)  
M: “Don’t talk back to me. Do what I tell you.”  
(Celie closes the girls mouth)  

10 13min14s (SPRING 1909 – CITY) 
“Dear God, I seen my baby girl. I know it was her. She looked 
just like me and my daddy. Like more us than us is ourself. My 
little girl looks like she fretting over something. She got my 
eyes, just like they is today. Like everything I seen, she seen.” 
C: “That’s real pretty.” 
Mrs. Samuel: “Yes, I’m gonna make me and my little girl a new 
dress. Her daddy will be so pleased.”   
C: “Who her daddy?” 
MS: “Mr. Samuel.”  
C: “Mr. Samuel…who he?” 
MS:  “The reverend Mr. Samuel.”  
Clerk: “You want that cloth or not? We got other customers 
aside you.” 
MS: “Yes, sir. I want five yards, sir.”  
Clerk: “You want something, gal?” 
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C: “No, sir. How long you had your little girl?” 
MS: “Oh, she be seven months on the 15th.  
C: “Can I hold her?”  
MS: “If you like.” 
C: “Yes.”   
MS: “Watch her head.” (not subtitled)  
Celie thinks:  
“I think she mine. My heart say she mine. But I don’t know she 
mine. If she my baby, her name Olivia. I stitch ‘Olivia’ on all the 
seats of her diapers. I stitch a lot of little flowers and starts, too. 
He took all the diapers when he took her.”  
C: “What’s her name?”  
MS: “Pauline. But I calls her Olivia.  
C: “Olivia… Whys you call her Olivia when that ain’t her 
name?” 
MS: “Don’t she look like an Olivia to you? Just look at those 
eyes. Only somebody old would have eyes like that. So I call 
her Ole Livia. Nice talking to you. My husband’s waiting. ” 
Clerk: “You buying anything or not, gal?”   

11 16min29s ( Nettie arrives with the mailman – JOHNSON’S Mailbox) 
C: “Nettie.”  
N: “Celie.” 
C: “I’m so glad to see you!” 
N: “I just couldn’t keep him off me. You think I could I stay here 
with you, huh?”  
C: “Can Nettie stay with us for a spell?” 
M: “Sure. She be kin now.”   

11 18min25s C: “So, what happened with you and Pa?”  
N: “I just couldn’t keep him off me. He’d try everything. You 
know how he is. I ain’t never going back there! You hear what 
I say? I’d die first Celie.” 
N: “Don’t let them run over you. Show them who’s got the upper 
hand.”  
C: “He got it.” 
N: “You gotta fight, Celie. You got to.” 
C: “I don’t know how to fight. All I know what to do is to stay  
alive.” 
M: “You sure look pretty today, Nettie. Celie, my boy may be 
needing his supper. Sure is a pretty dress you have on.”   

 19min23s (Sisters playing at night )  
N: “Oh, Nettie, you have such nice skin, and such soft, beautiful 
hair. And you smell so good when I sit close to you. And your 
teeth…”  
C: “He talk about your teeth?” 
N: “Yeah, about how bright they shine. Celie, my boy want 
supper. The kitchen need cleaning. The cow need milking. My 
shirt need mending. My pants need fixing. My shoe need 
shining. And my children need feeding. And when you’re tired, 
I’m gonna climb on top of you and do my business, before you 
can say ‘Amen’.” 
C: “You’re gonna have to leave here soon, before he makes 
his move on you.” 
N: “Naw. What would I do if I couldn’t talk to you?” 
C: “We could write.”  
N: “Can you read good?” 
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C: “I can’t say that I do.”  
N: “So, I’ll just have to go to school for both of us.”  
C: “We’ll both learn real hard before he breaks us apart.”  

11  
 

 (third paragraph - Nettie is teaching Celie. Celie is reading 
“Oliver Twist”.)  
C: “Now us never be apart” (heart on a tree, Celie writing it. – 
22min)  

 22min20s (Sisters playing with sunflowers. Mister is reading. Kids are 
playing. Everything seems to be in peace. They sing the song 
from the opening sequence. Mister watches for Nettie. )  
SONG:  
Me and you never part, Makidada. Me and you us have one 
heart, Makidada. Ain’t no ocean, ain’t no sea, Makidda. Keep 
my sister away from me, Makidada.  

 23min26s (Nettie is walking to. Mister chases her. All can be heard is the 
horse’s sound (walking and breathing). Mister makes faces in 
order to call Nettie’s attention. Nettie is desperate. He's not on 
the horse anymore. Now he’s walking around her. When he 
takes off his hat and says “Morning”, the hat is full of petals. He 
takes her by the hand.  )  
N: “I got to go to school” (24’39”) – it is repeated 5 times  
What 1 you doing? No! please. NO!!” (Nettie is gently dragged 
to the woods) 
M: “AHW!” (Nettie leaves the woods screaming and using her 
books as a weapon. When the books fall down, we can see 
Oliver Twist) 
Mister falls down in pain (his balls were hit). He curses: “I’ll get 
you!”   

11 26min07s (Sisters are placed apart. ) 
C: “Let her stay! Please let her stay! I’ll do anything for you!” 
M: “ Now get the hell out of my house!” (as he throws Nettie’s 
clothes away.  
While the sisters are hung, he places his hand between their 
heads and force them apart. They cry. He holds Nettie was if 
she were a bag of something, and walks her out. Celie is 
holding on her.) 
M: “You ain’t never going back here!” 
(Mister falls while the girls are being dragged down the stairs. 
Nettie runs. Celie follows her. ) 
M: “Get off my land”! (both girls hold on to a tree). “Get off my 
land! (horrible sequence – violent way of separating the sisters 
– Mister is carrying Nettie out, Celie is being dragged because 
she is holding on his pants. He throws her away, Nettie tries to 
catch Celie, Mister stops her. Mister reaches the point of 
almost hitting Nettie, she finally leaves screaming) 
N: “Why? Why?!” (Mister throws rocks on her. Celie is crying 
by the fence.) 
C: “Write!” 
N: “What?” 
C: “Nothing but death can keep me from it!” 
C: “Please, don’t go.” 
N: “Celie,  you and me us never part…” (they keep doing the 
song movement) 
C: “Makidada. Me and you us have one heart, Makidada. ”  
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N: “Ain’t no ocean, ain’t no sea, Makidada” (the song takes the 
scene, as they keep on doing the movement)  
M throws a rock angrily: “Get off my land!” (Nettie runs faster; 
she stops and points out) 
N: “Nothing but death can keep me from it!” 

14 – 15  
CHECK 

29min04s (Mister sits on the porch, waiting for Celie to shave him. The 
scene is repeated in the movie- there’s zoom on the razor) 
M: “Two days. My Shug’s coming here, and everything gonna 
be the way it should be. Come on girl, ‘cause I’m waiting for 
you.” (Mister holds Celie’s hand) “You cut me and I’ll kill you.” 
(Celie shaves Mister).  
The mailman is coming  (29’53). When he closes the mailbox, 
Celie cuts Mister. Mister is about to hit Celie, but he realizes 
the mail has arrived.  
M: “The mail. (he runs to the mailbox) Shug, I’m coming.” (Celie 
gets in. Mister takes Shug letter. There’s a zoom on the letter, 
which says: “I’ll be gone. Sorry I couldn’t make it but I’ll see you 
soon. Love, Shug.” Celie watches Mister from the window) 
M: “Harpo, saddle my horse!” 
H: “Yes, sir” 
C: “Can I see if there’s a letter come from Nettie? 
M: “There ain’t nothing for you here. I don’t never want to see 
you messing with that mailbox, do you understand? That’s my 
business. I fixed that mailbox so I can tell if it be messed with! 
Understand?! ” (Mister is so angry that he kicks the door 
(telinha) and it is completely broke.  
M: “Harpo! Ain’t you saddled that horse yet!?” 
H: “Yes, sir. I’m getting to it.” (Harpo throws the saddle on the 
floor). 
M: “Celie, I’m going out and I want my supper when I get back!” 
C (crying): “Yes, sir.”    

 33min08s TIME PASSAGE 
Celie sits on a chair and reads Oliver Twist with difficulty. It’s 
the same part she read with Nettie. All that can be seen is her 
shadow. The scene moves outside and we can see a piece of 
paper flying around. The piece of paper reaches the porch 
(after passing by the mailbox). Then the voice is changed to an 
adult one, the same part is being read, now with fluency. Finally 
the paper reaches the door (or window). It’s a poster Shug 
Avery (presenting a: The lucky star – Shug Avery – Thursday 
night – Eatonton, Georgia) After the poster is completely 
zoomed (and read), the scene returns to Celie reading on the 
same chair.  

14 – 15  
Check  

34min05s (Summer 1916) 
M: “Celie, come help me get ready, here! Come on! I’ll be late! 
Celie, you hear me call you?” 
C: “Yes, sir.”  
M: “Celie, ain’t my good comb with my other brushes? Oh, boy, 
ain’t that horse saddled yet?” 
H: “Yes, sir, pa. Yes, sir. I’s getting to it.” 
M singing stops when he looks in the mirror: “ Too much 
grease. Hey, Celie. I don’t use this kind of grease! (there’s 
something not subtitled here) You gonna make me late! I’m 
gonna get you if you make me late! Where’s my other black 
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sock? (sock has a hole). Oh, no! (Celie is sewing it). Celie, 
don’t forget to iron my shirt.”  
C: “Yes, sir.” 
M: “And where’s my black tie? I mean the yellow one with black 
in it!” 
C: “It’s in there.” (looking at Shug’s picture) 
M: “I don’t see it! Where’s my suit pin?” 
C: “In the drawer.”  
M: “Is it on the shelf?” (Now Celie is looking at the poster)  
C: Aha 
M: “On the right side or on the left side?” 
C: “The left”  
M: “Is this the right vest for my suit? Where’s my blue…. Which 
one, the black one or the blue one?” 
C: “I like the black one.” (Mister chooses the blue one. He runs 
with no shoes on. When he runs back to the bedroom, Celie is 
holding them for him. Then he runs back to the pins – the same 
happens). 
M: “I hate this tie! It don’t go with what I got on!  I just had a 
blue one. (Celie is holding the tie). Damn!” (Mister leaves 
carrying some flowers)  

 36min42s (Celie is sweeping the kitchen when she finds one of the words 
Nettie used to teach her.) 
“She said she write, but she never write. She said only death 
could keep her from it. Maybe she dead.”    

17 37min18s H: “Sofia, slow down!” 
Sofia: “Harpo, I declare you is slow today!” 
“Dear God, Harpo is in love with a girl called Sofia. Now she 
be a big girl.  Mr. say he want to have a look at her.  I seen ‘em 
coming way  up the road. They just be marching like going to 
war.  NOT USED    

17 37min48s H: “This here is Sofia. Sofia is a pretty name, huh? Sofia, Sofia, 
Sofia! Us getting married.”  
M: “Look like you got yourself in trouble.”  
S: “No, sir, I ain’t no trouble. Big, though.”  
M: “Who the daddy?” 
S: “Harpo.” 
M: “How he ain’t know that?” 
S: “He know because the only one!” 
M: “Celie, get me some lemonade. Young women no good 
these days. Got their legs open for every Tom, Dick and Harpo. 
Don’t need to think I’ll let my boy marry you ‘cause you in the 
family way. Ain’t cold enough. He young and limited. Pretty gal 
like you could put anything over on him.” 
S: “Why I need marry Harpo for? He here living with you. What 
food and clothes he get, you buy.”  
M: “Cause I know your daddy throwed you out. Ready to live 
in the street, I guess.”     
S: “No, sir. I ain’t living in no streets. I’m living with my sister 
and her husband. And they say I can live with them for the rest 
of my life if I want to. Don’t tell me how to take care of me and 
my baby. I can take care of my baby all by myself. Nice visiting. 
Now you stay right here, Harpo. When you free, me and the 
baby will be waiting.  (Celie meets Sofia at the door, Sofia takes 
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the glass of lemonade). Well, at least somebody here know 
how to treat a visitor.”  
M: “Harpo, don’t you move one step.” 
S: “Just don’t make me wait too long, Harpo. Harpo, Harpo, 
HARPO!” 
H: “I won’t” (scene changes to the wedding moment) 
H: “I won’t. I will. I do.” (Wedding ceremony, Sofia is holding 
the baby)  

18 41min15s S: “I been needing so many curtains, but I ain’t had time. You, 
children, get out of this XXX. Go home somewhere. (Harpo is 
fixing the roof.) Harpo, come on down. I need you to hold this 
baby.”  
H: “Like  I said, I’m busy.” 
S: “I see you busy making a racket. Now come on down here!” 
H: “Damn, I’ll come down when I’m good and ready!” (Harpo 
falls in the kitchen, nobody gives him any attention) 
S: “ I tell you the truth, here he is. Oh, child, I see we’re going 
to get you a little milk. A little milk for the baby, yes, indeed. 
Here, go to your daddy.”  
H: “What should I do with it?” 
S: “Try feed her, then try fix up this big mess you done. I can 
smell the rain coming.  Miss Celie, we got some new curtains 
I want to put in the bedroom.” 
(a boy gets in)  
H: What you looking at?  
Little boy: “It’s gonna rain on your head!” 

19 42min13s M: “You ever hit her?”  
H: “No, sir!” 
M: “How do you expect her to mind? Wives is like children.  Let 
them know who got the upper hand. Nothing can do it better 
than a good sound beating. Sofia thinks too much of herself. 
Needs to be taken down a peg or two. ” 

19 42min45s S: “Got a new baby and it cry all night long. Kept him up so he 
said he wasn’t going to work at all. She got all upset and crazy 
but I said, leave me alone. Men need to be   left alone.  
H: “SOFIA, I need some eat!” 
S:  “Pie’s in the pantry. It’s just like women need to be left 
alone, sometimes. I tell Harpo, when I’m fussing, leave me 
alone.” 
H: “Hey, you won’t get it for me?”  
S: “IS there something to matter with you? Oh, that’s my own 
baby crying. Make yourself useful will you?” 
H: “What do I do about Sofia?” 
C:  “Beat her.”   

21 + 29  
(black 
eyes) 

43min52s S: “You told Harpo to beat me!” 
H: “It was that mule, Old Joey. Old Joey, the mule, pa. You 
see, I was plowing the north field and the mule just went crazy. 
He just started kicking. Busted my eye and busted my  lip.” 
S: “All my life I had to fight. I had to fight my daddy. I had to 
fight my uncles. I had to fight my brothers. Girl child ain’t safe 
in a family of mens. But I never thought I had to fight in my own 
house! I loves Harpo. God knows I do. But I’ll kill him dead 
before I let him beat me!”  
H: “And that’s the hoof print. Does that look like, pa?”  
M: “No, that looks like a fist print. “ 
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H: “No sir, no sir. Ain’t no fist touched my face.” 
S: “Now, you want a dead son-in-law, Miss Celie? You keep 
on advising him like you’re doing.”  
C: “This life be over soon. Heaven last always.”  
S: “You gotta bash Mister’s head open and think about heaven 
later.”   

31? 45min17s “Sofia beat on Harpo. Then Harpo beat on Sofia. And then 
Sofia beat on Harpo some more. And in between the beatings, 
the children keep coming. And then one day, Sofia, she  just 
can’t take it no more.” 
Sofia’s sister: “Good riddance!” (Sofia leaves with the kids).  
(Mailman is coming. Celie tries to reach him, but Mister gets 
first, holding some fresh cookies.) 
M: “I brung some fresh-baked cookies, made in my stove! 
(after taking the letters) Have a fine day, Mr. Huntley! And keep 
the plate!” 
C: “Anything come for me?”    

22 47min53s (The scene is changed when there’s a zoom on the mailbox. 
When the camera is zoomed out, there’s a dark sky, and all 
the animals are crying. ) “Dear God, today was a peculiar day. 
I sat on the porch with the kids, I was reading to them, and all 
of a sudden, something struck me. I got up and I looked at the 
sky. And it was all dark and there wasn’t nothing moving. I got 
down off the porch to see if I could see what was coming, 
cause it felt like twister weather. I didn’t see nothing. But I know 
something’s there. Yes, indeed, Lord. I know something’s 
coming.” 
H: “Oh, who that, Pa? Who this? Pa, who this?” 
M: “The woman that should have been your mammy.” 
H: “Shug Avery?” 
M: “Come on. Give me a hand and get her in the house. Celie, 
hey, help me get her in the house. Hey, Celie!” (Celie runs 
upstairs in order to get fixed) 
M: “Hey, Celie. Get here! Celie, this Shug Avery, a friend of the 
family. Fix up the spare room. ” 
Celie’s though: “I cant’ move. I can’t move. I need to see her 
eyes. I feel like once I see her eyes, then my feets can let go 
of where they stuck in. ”  voice-over (USAR) 
Shug Avery: “You sure is ugly! ”  

23 50min15s SA: “Turn loose my goddamn hand! What’s the matter with 
you? You crazy? I don’t need to weak little  boy, can’t say no 
to his daddy, hanging on me! I need me a man! You hear?! A 
man! And I don’t want to smell no goddamn stinking pipe, 
Albert! Get that thing to make me something to eat.” 
M: “No, I’ll make it myself.”  
C: “Albert?” 
M: “Shit! Eggs. Skillet. Why you put the pots up here? You can 
get to them at all. Butter, butter, butter.”  
C: “It’s in the cooler in the shelf.” 
M: “Butter? Butter! “ 
C:  “In the cooler, on the shelf , Albert.” 
M: “hey, woman, how you work this stove.  Ain’t hot enough. 
Can’t even keep a stove burning good all day. She can’t even 
keep her oven hot! You’re useless sometimes! Wood. Wood. 
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Did you ever cook on this? It still ain’t hot enough. I’ll get it hot. 
I’ll show you how to make it…hot. 
Baby, look what I done brought  you. Baby I got a surprise for 
you. This’ll make you all well. This one got a little burn, but the 
eggs are just the way you like them.” 
SA: “Are you trying to kill me?” 
M: “Now baby, don’t be that way!    

 53min55s SA: “I told you I don’t want nothing!” 
Celie’s thoughts 
“I just stand back, and wait to see what the wall will look like. 
See what kind of colors Shug’s gonna put on there now.”  

24 55min10s SA: “What you staring at? Never seen a naked woman before? 
You got any children?” 
C: “Yes, ma’am” 
SA: “’Yes, ma’am’? I ain’t that old.”  
C: “Two” 
SA: “Where they at?” 
C: “I don’t know.”  
SA: “Who are you?” 
C: “Celie, ma’am. (SA laughs.) You ain’t well.”  
SA:  “Mind your goddamn business. I fells just fine. Just had to 
eat. Now give me some more bubbling oil to put in this tub.” 
C: “You got kids?” 
SA: “Yeah. They with my ma and pa. Never   knowed a child 
to come out right unless is a man around. Children got to have 
a pa. your pa love you? My pa loved me. My pa still loves me, 
except he don’t know it. He don’t know it. ”  

27 57min20s Mister’s father: “Hey, boy. Here, boy. Nobody here to greet 
your Pa? Sure ain’t nobody in the fields, that’s for sure. Just 
couldn’t rest till you got her in your house, could you?” 
C: “Cool drink? Take your hat?” 
MF: “What is it with this Shug Avery? She black as tar, nappy-
headed. She got legs like baseball bats. Her own daddy won’t 
have nothing to do with her. ” 
Celie’s thoughts 
“Old Mr. talking trash about Shug. Folks don’t like nobody 
being too proud or too free.”  
MF: “She’s no more than a jook joint Jezebel. And she ain’t 
even clean. And I hear she’s got that nasty women’s disease. 
” 
M: “You ain’t got it in you to understand. I love Shug Avery. 
Always have, always will. Should’ve married her when I had a 
chance.” 
MF: “And throwed your life away. And a right smart of my 
money with it. Plus, I hear all her children got different daddies. 
It’s all too trifling and confuse.” 
M: “All Shug’s children got the same daddy. I can vouch for 
that…” 
MF: “You can vouch for nothing! Shug Avery done set the 
population of Hartwell County a new high. You just one of the 
roosters, boy. Celie, you has my sympathy.  Ain’t many 
womens allow they husband’s whore to lay up in they house. ” 
M: “Celie, hand Pa his hat.”  
Celie’s thoughts 
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“Next time he come, I put a little Shug Avery pee in his glass 
and see how he like that.” 
 

32 61min40s 
 
 

(Summer 1922) 
CT 
“I ain’t heard so much racket since before Sofia lefty. But every 
evening after he leave the field, he knocking down and pilling 
things up. Sometimes his friend Swain come by to help.” 
Swain: “Hey, Harpo! Harpo falls from the roof, as he did before” 
CT “Two of them worked long way past supper. Mr. had to call 
down and tell them to shut up the racket.” 
C: “Hey, what you doing?” 
S: “Building a jook joint.”  
C: “Way back here?” 
H: “Yeah, jook joints supposed to be back in the woods.”    

 62min45s H: “ You never seen this before.”  
SA: “I know what a cow looks like.”  
H: “You ain’t never seen a cow like this. Look at that! ”  

33 63min13s H: “Welcome to Harpo’s! I’m Harpo.”  
(Shug Avery presents) 
Man watching the show1 : “Hell, I’d drink your bath water!” 
Man watching the show2: “Oh, sugar dumpling, let me taste 
some! Oh, baby!” 
Man watching the show3: “You can catch your fish without a 
hook, girl.”  
Woman watching the show1: “Looks like Albert brought his 
maid. Last time I saw that kind of hat was at my mama’s 
funeral.”  

 65min40s (Happening simultaneously )  
Preacher: “There are only two kinds of children in this world: 
God’s children and Satan’s children! Babylon ain’t no far-off 
place in the desert. It’s right here! Just a few hundred yards 
from this holy place ” 

33 
(song)  
36 

65min52s (Back to Harpo’s ) 
SA: “This song I’m about to sing is called ‘Miss Celie’s Blues’. 
Because she scratched it out of my head when I was ailing.”  
SONG:  
“Sister, you been on my mind. Oh, sister, we’re two of a kind. 
So, sister, I’m keeping my eyes on you. I bet you think I don’t 
know nothing. But singing the blues. Oh, sister, have I got news 
for you. I’m something, I hope you think that you’re something, 
too. Oh , scuffling, I been up that lonesome road, and I seen a 
lot of suns going down. Oh, but trust me, no low life’s gonna 
run me around. So let me tell you  something, sister, remember 
your name. No twister, going to steak your stuff away. And my 
sister, we sure ain’t got a whole of time. So shake your shimmy, 
sister. Because, honey, this Shug is feeling fine!”  
S: “You know you don’t believe, but I used to live here. This 
used to be my very own living room. That was my kitchen.  Now 
Harpo run the doors and windows from the creek to here.  Now, 
somewhere is my dining room. Oh, look at who’s here. Is  Miss 
Celie.  Miss Celie, it sure is good to see you.” 
M: “Pull up a chair. Have a cold drink.” 
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S: “I believes I want me some of this here. I want to introduce 
y’all to my friend. Henry Broadnax is his name.  everybody call 
him Buster. He good friend of the family. ”  
Buster: “How you doing? How you feel?”  
M: “Where are your children?” 
S: “At home. Where are yours?”  
(Harpo falls off from the roof) 
C: “Hey, Harpo.”  
H: “What you doing here?’  
S: “I came to hear Miss Shug sing and to see what a nice place 
you built.” 
H: “This is scandalous! A woman with children in a jook joint!” 
S: “A woman need to have a little fun, Harpo.”  
H: “A woman need to be at home.”  
B: “Hey, I don’t fight my woman’s battles. My job here is to love 
her and take her where she wants to go. Ain’t that right, babe?” 
S: “It sure is, Buster.”  
H: “Let’s dance.”  
B: “First time I been knocked out without a punch.”  
S: “Be nice now.”  
Harpo’s girlfriend: “Harpo, who this woman?” 
H: “You know who this is.” 
HG: “She best leave you alone.”  
S: “Fine with me.  
H: “Here, you got to go nowhere. Stay, this is my jook joint.”  
HG: “You said it’s our jook joint!” 
H: “Listen, woman. Can’t a man dance with his own woman if 
he wants to?” 
Hg: “Not if she left him.” 
Man watching the show4: “Good, night, gentlemen”  
HG: “And now that he my man, you just a big old heifer!” 
S: “Like I said, fine with me.”  (HG smacks Sofia’s face) 
Pianist closes his piano : “Time to go.”  
M: “Oh, shit!” 
H: “This is my place!” 
M: “Get off my boy!” 
HG: “What about me?” 

34 – 35 – 
36  

72min39s SA: “Come on, Miss Celie, I don’t want to have to come in after 
you. Lord have mercy! Firemen ain’t gonna get it, somebody 
call the law! You can light a fire without a match. You can catch 
a fish without a hook. You can make a blind man see. Oh! Now 
do your shimmy. Shake your shimmy, girl! Come on! Show me 
your stuff! Oh, Miss Celie, why you always covering up your 
smile? Show me some teeth. Show me that pretty smile. Oh, 
girl, you need a smiling lesson. Made him stout. Wasn’t 
satisfied till he made him a snout. Made him a snout as long 
as a rail. Wasn’t satisfied till he made him a tail. Made him a 
tail. You see, Miss Celie, you gots a beautiful smile. Well, Miss 
Celie, I do believe   it’s time for me to go. September. Yeah, 
September be a good time to go off in the word. What’s the 
matter, Miss Celie?” 
C: “He beat me when you ain’t here.”  
SA: “Who do? Albert?” 
C: “Mister”  
SA: “Why he do that?”  
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C: “He beat me for not being you."  
SA: “I know he a bully, but I there’s some things I love about 
him.  
C: “Still love him?” 
SA: “I got what you call a passion for him. If I ever gonna have 
a husband, he’d been it. But he weak. Tell the truth, Celie. Do 
you mind if Albert sleep with me?” 
C: “You like sleeping with him?” 
SA: “I have to confess, I love it. Don’t you?” 
C: “No, no. Most time I pretend like I ain’t even there. He don’t 
know the difference. He don’t ever ask me how I feel. Just 
never ask me about myself. Just climb on top of me and do his 
business.” 
SA: “’Do his business’? Well, Miss Celie, you sound like he 
going to the toilet on you.”  
C: “That’s what it feel like.”  
SA: “Well, then, Miss Celie, that mean you still a virgin.” 
C: “Yeah, because don’t nobody love me.”  
SA: “I love you.”  
C: “You think I’s ugly.” 
SA: “No, I don’t.” 
C: “’You ugly. You sure is ugly. You still ugly’”. 
SA: “Amen. Oh, Miss Celie, that was just the salt in the sugar. 
Me being jealous of you and Albert. I think you beautiful.”     
Kissing – letter 47  

 78min44s CT 
“Shug like honey and now, I’s just like a bee. I”s follow her 
everywhere, want to go where she go. What life like for her? 
And why she sometime get so sad? So sad, just like me.” 
SA: “Hello. How you been? I been sick. Maybe you heard. But 
I feels better now. I been staying with Albert and Celie. They 
been taking care of me. Place bring back memories. I used to 
stand right over there watching you. Best preacher in the world. 
The way you make your voice rise and fall when you turn a 
phrase. The way you looked in your blue suit. Girls cutting their 
eyes at you. Something to see. You’d smile at us and say 
‘Ladies, God is trying to tell you something, if you please.’ And 
we sang. We sang our hearts out. (SONG) I couldn’t sleep at 
night, and I was wondering why. It’s all right. I know you can’t 
say nothing to me anymore because things are so different. 
Just thought I’d stop to say hello. ”   

34 81min07s (Memphis is mentioned on letter 38)  
CT 
“Shug say she going back to Memphis. I’m gonna go with her. 
This is my only chance to break from Mr. Jail.” 
M: “What you doing?” 
C: “Nothing”  
M: “It don’t look like that to me.”  
SA: “Albert! I need you to sit on my suitcase. Albert?”  

 82min09s (Shug’s leaving)  
M: “On your way.”  
SA: “There something you got to say, Miss Celie? What’s the 
matter? Cat got your tongue? Don’t be scared, say it girl.”  
C: “I’s gonna miss you.”  
SA: “I’s gonna miss you, too, Miss Celie.”  
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M: “Yeah, I’s gonna miss you, too, babe.”  
SA: “Come on, let’s go.”  
M: “Heu, Shug, write! Do good in Chicago, Shug! ”    

37 83min52s Mayor’s wife “Honey, let me see you. Look at you, you’re so 
sweet.” 
Mayor: “Leave them folks alone.”  
Couple: “Good afternoon, Mr. Mayor.”  
MW: “Look at that little face. That’s the cutest little face I ever 
saw.”  
Mayor: “That’s Millie, always going on over the colored.”  
MW: “Your children are so clean. Would you like to work for 
me? Be my maid?”  
S: “Hell, no.”  
MW: “What did you say?”  
S: “Hell, no.”  
Lady on the street: “What did she say?”  
Buster: “Hey, can’t you pump XXX a little faster?”  
Mayor: “Gal, what did you say to Miss Millie?”  
S: “I said, Hell (she is spanked on her face)” 
Man playing the guitar: “No, Miss Sofia! “No, Miss Sofia!”No!” 
MW: “I can’t  believe you did that!” 
S: “Get my children out of here! Take them home! Take my 
children home! Get my children out of here!” 
Woman on the street: “You black XX, who do you think you 
are?!” 
S: “Don’t touch me! Leave me alone! Don’t touch me!” 
Man on the street: “Who do you think you are, you fat nigger!” 
S: “God, dear God, help! Sheriff, help me!  

 86min18s (Fall 1930) 
Man in jail: “Howdy, Mayor. How are you today?” 
Mayor: “Fine, thank you.”   
Man in jail: “How’ the missus?” 
Mayor: “She’s doing real well. Oh, let’s see what we have 
here.” 

44 87min12s MW: “Oh, I’m driving! I’m driving! Look at it, I’m driving! Isn’t 
that fun?” 
CT 
“Dear God, after many years, they let Sofia out of jail, just to 
put her on the next. She had to be Miss Millie’s maid after all. 
Mayor bought Miss Millie a new car, and she had Sofia teach 
her how to drive it. Poor Sofia, stuck with Miss Millie for the rest 
of her life.”  
MW: “We went past the store. Ok, I got it. Top of the ‘H’. here 
we go. That was exciting, wasn’t it?” 
S: “Yes, ma’am. I reckon it was.” 
MW: “Well, let’s do the shopping. Sofia, I need some apples, 
raisings, cinnamon, currants, lemons, crackers, sugar, 
oranges, nutmeg, flour, salt, ground pepper, cloves, eggs, and 
some candy for the children. (backstage talk) I’ve been 
wondering about us starting a fund for the poor colored 
children. (backstage talk) Sofia can teach me how to drive. 
Have you ever thought about going to Mars? I wonder what 
that planet is like. They call it the red planet. Does it look red?  
How do you do, Mr. Peters? Look at me, I’m driving. Sofia, I’m 
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gonna drive you home, tomorrow. Did you hear what I say, 
Sofia? I’m gonna drive you home tomorrow.” 
S: “Home?” 
MW: “Yes, home. You haven’t seen your children in a while, 
have you?”  
S: “No, I ain’t seen them in about 8 years.”  
MW: “That’s a shame. Tomorrow’s Christmas! You can’t stay 
all day! I will drive myself back.” 
S: “Thank you”    

44 90min18s C: “That is your mama. That’s her. Go on.” 
Emma: “Hi, my name is Emma. I’m very pleased to meet you.” 
Sofia’s sister: “Sofia’s back.”  
MW: “Sofia, I’ll be back to pick you up at around 5 o’clock.”   
S: “Yes, ma’am.”  
Man (?): “Oh, Miss Sofia, it’s so good to have you home.”  
HG: “Yes, Miss Sofia.”  
E: “Mama, why you cry?” 
S: “’Cause I don’t know y’all no more.”  
MW: “I can do it. I can put this thing on reverse. And then I can 
make it go the right way. ”  
Harpo’s friend: “She can’t’ get it out of reverse.”  
MW: “You get away from me! Don’t touch me! Don’t you know 
who I am? I’ve always been good to you people! Sofia!” 
H: “Calm down, Miss Millie.” 
MW: “I’m Miss Millie! I’m the mayor’s wife! I’ve always been 
good to you people. I’ve always gone out of my way for 
coloreds!” 
S: “Miss Millie, what’s the matter?”  
MW: “Those boys tried to attack me.”  
H: “No such a thing.”  
MW: “How could you leave me alone for so long? What am I 
gonna do about the car?” 
S: “Jack will drive you home, Miss Millie. He’ll drive you home.” 
MW: “I can’t ride in a car with some strange colored man.”  
S: “I’ll ask my sister Odessa to squeeze in. That way I have 
more time with my children.” 
MW: “I don’t know her either.” 

45 96min19s (Spring 1936)  
M: “It’s Shug” 
C: “Shug” 
M: “Hot diggidy-dog! I’m coming, Shug! It’s sugarbaby!” 
C: “Hey, Shug!” 
M:”Hey, Shug!”  
SA: “Albert!” 
Grady: “Miss Celie! I’ve heard so much about you! Feels like 
we old friends! 
SA: “This Grady. This my husband. Us been driving all night. 
No place to stop. But here us is! Well, how are you?” 
C: “We’re fine. Got colds, though.” 
SA: “This here’s my wedding present. Brand new. You see, 
Albert, I want you learn how to drive it. Grady drive like a fol. I 
thought the police would get us, for sure. Us two married ladies 
now. Two married ladies, and hungry! What us got to eat? ” 

48 (idea)  98min16s M: “Yeah, you know, Grady, we done had the best.  
G: “Its true.” 



272 
 

M: “Yeah, we done had the best. You had her your way. I had 
her mine. But we had her.” 
SA: “I’ll go get my mail. Some people send down an agreement 
from Memphis.”   
C: “You ought to wait for Mister.”  
SA: “Miss Celie, if I was to wait for Albert, I’d wait till Christmas. 
I’s married now! (to the preacher) I said I’s married now.” 
M: “Well, let’s toast it at somebody. All the evil, and all the love.” 
SA: “Come on, Miss Celie, come upstairs with me.”  
C: “I got to finish stiffing the turkey.   

49 – 53 – 
55  

100min37s Nettie’s letter 
“April 18, 1935 
Dear Celie: I know you think I’m dead, but I’m not. I’ve been 
writing to you over the years, but Albert said you’d never hear 
from me again, and since I never heard from you all this time, 
I guess he was right. 
Now I only write at Christmas and Easter, hoping my letters get 
lost among the Christmas and Easter greetings, or that Albert 
get the holiday spirit and have pity on us.  
There is so much to tell you, I hardly know where to begin. And 
anyway, you probably won’t get this letter either. I am sure 
Albert is still the only one to take mail out of the box. But if this 
does not get through, one thing I want you to know, I love you 
and I am not dead. 
C: “I love you and I’m not dead.”  
SA (reading the letter) 
“The lady you met in town is named Corinne. Her husband 
name Samuel. Sanctified religious ad very good to me. They 
only sorrow in the beginning was that they could not have 
children. And then they say…” 
C: “Then they say God sent them Olivia and Adam. Yes, their 
children sent by God are your children. And they have been 
brought up in love. And now God has sent me to watch over 
them, to protect and to cherish them, to lavish all the love I fell 
for you on them. “ 
SA and C: “It’s a miracle, isn’t it? And no doubt impossible for 
you to believe. Olivia and Adam are with me, all growing up 
together, a family.” 
C: “Your loving sister, Nettie.”  
C: “I got two children, and they’s alive. Hear that Miss Shug? 
Olivia and Adam. And they’s alive. 
   

51 108min10s SA: “I’s getting real tired of this cat.”  
C: “He coming back soon.”  
SA: “You crazy? He in the jook joint. This doesn’t look nothing 
like me. Damn him.” 
C: “There’s so many of them. What us gonna do?” 
SA: “Go to my room and put them in order by the postmark.” 
 

54 – 55 – 
58 – 62 – 
64 – 72  

108min19s Nettie’s letter:  
“Dear Celie, the reason why I am in Africa is because one of 
the missionaries that was supposed to go with Corinne and 
Samuel to help with the children and set up the school, 
suddenly married a man, and I came in her place. I wrote a 
letter to you almost every day on the ship. On my first sight of 
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the Africa Coast, something struck in my soul, Celie, like a 
large bell. And I just vibrated.” 
“It’s been a long time since I had time to write, but always, no 
matter what I’m doing, I’m writing to you.”  
“Dear…” 
M: “Celie! Bring me a cool drink.”  
“Olinka is 4 days march through the bush from the harbor. Do 
you know what a jungle is? Tress and trees and then more 
trees on top of that.  And big! They are so big, they look like 
they were built. And vines and ferns and animals and noises 
that make you wonder what is lurking there behind  the 
shadows of every bush.  
We’re up at 5 o’clock for a light breakfast of millet and porridge 
and fruit, and the morning classes. We teach the children 
English, reading, writing, history, geography, arithmetic and 
the stories of the Bible. Some of the older children are used to 
come to mission school, but the smaller ones are not. Their 
mothers sometimes drag them here screaming and kicking. 
They’re all boys. Olivia’s the only girl.  
There’s a little African girl called Tashi. And she plays with 
Olivia after school. 
‘Why can’t Tashi come to school?’, she asked me. When I told 
her the Olinka don’t believe in educating girls, she said, quick 
as a flash: ‘They are like white people at home who don’t want 
let black people to learn.’ Oh, she is sharp, Celie.  
Whenever Tashi can get away from the chores her mother 
assigns her,  she and Olivia hide themselves in my hut. To 
Olivia right now, Tashi alone is Africa, and everything she 
learns, she shares with Tashi. Sound familiar?” 
 
“At first, there was the faintest sound of movement in the forest. 
A kind of low humming. Then there was chopping and the 
sound of dragging. Then the scent. Some days there’s smoke. 
Now, after two months during which I or the children or Corinne 
has been sick, all we hear is chopping and scrapping and 
dragging. And every day we smell smoke. Today, one of the 
boys in my afternoon class burst out as he entered ‘The road 
approaches!’” 
 
“Dear Celie, the white man is building a road. And it finally 
reached the cassava fields about 9 months ago. Well, the 
morning after the road was finished as far as Olinka was 
concerned, what should we discover but that the road builders 
were back at work. They have instructions to continue the road 
for another 30 miles, and to continue it on its present course, 
right through the village of Olinka. The road builders didn’t 
deviate an inch from plan the head man was following. Every 
hut that lay in the road’s path was leveled.  And Celie, our 
church, our school, my hut, all went down in a matter of hours.  
But the worst is yet to be told. Sweet Corinne died from fever 
and grief. And we buried her in the Olinka way. But Celie, my 
dear sweet sister, we’ll all be coming home soon, if we can 
work something out with the United States Immigration. Cause 
they don’t know whether we’re American, or African, or 
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missionary. Just pray for us, Celie. And watch for me in the 
sunset.” 

80 (?)  114min04s M: “What’s got with you?! I calling you for an hour! Now get my 
shave and don’t keep me waiting!” 
SA: “Where’s Celie?” 
Child: “ Home fixing to shave Mr.” 
M: “What’s the matter, you got a fever? I didn’t come out here 
for to take all day to shave me.  Get the molasses out of your 
ass! Seems like the longer I’m married to you, the slower you 
get, the dumber you get. You ass is just as slow as I ever seen 
it before. Celie! Ain’t that razor sharpened yet? You get out on 
here and do me right now! Get out on here!” 
C: “All right. Put your head back.” 
M: “Cut my neck and I’ll get you by the ears.”  
SA: “That razor look dull to me, Miss Celie.” 
M: “Damn women.”  

74 - 75 116min58s Girl on the table: “How are you feeling, Miss Sofia?”  
S: “Confused.”  
Man on the table: “Ain’t you glad to be home?” 
S: “Maybe.” 
SA: “Now come the time for me to tell you. It’s time for us to 
go.” 
G: “You’re such good people. True, salt of the earth. But, it’s 
time to move on.” 
SA: “Celie is coming with us.” 
M: “You say, what?” 
SA: “Celie is coming to Memphis with us.”  
M: “Over my dead body.” 
SA: “You satisfied that's what you want?” 
M: “Now what wrong with you?” 
C: “You a lowdown, dirty dog, that’s what’s wrong. It’s time for 
me to get away from you and enter Creation. Your dead body 
be just welcome mat I need.” 
MF: “You can’t talk to my boy that way.”  
C: “Your boy. Seem like he hadn’t been your boy he might have 
been somebody a halfway decent man.” 
M: “You say what?” 
C: “You took my sister Nettie away from me. You knew she 
was the only somebody  in the world who loved me. But Nettie 
and my kids they  coming home soon. And when we all get 
together we gonna sit around and whip your ass.”    
M: “Nettie and your kids? Woman, you talking crazy.” 
C: “I got children. My children living in Africa. Africa! Learning 
different languages. Fresh air, plenty of exercise. They gonna 
turn out better than these fools you never tried to raise.” 
H: “No, no, no, hole don here!” 
C: “No hold on, Harpo. If  you hadn’t tried to rule over Sofia, 
white folks would never got her.” 
H: “That’s a lie!”  
C: “And a little truth in it. You all was rotten kids. You was. You 
was rotten kids! Made my life here hell. Cause your daddy ain’t 
nothing but some dead horseshit.” 
H: “Shut up! It bad luck women laughing at a man.”  
MF: “My God, the dead has arisen.”  
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S: “I had enough bad luck to keep me laughing for the rest of 
my life. Sitting in that jail, sit in that jail I near about done rot to 
death. I know what it like, Miss Celie. Wanna go somewhere 
and can’t. I know what it like to want to sing and have it beat 
out of you. I want to thank you, Miss Celie, for everything you 
done for me. I remembers the day I was in the store with Miss 
Millie. I was feeling real down. I was feeling mighty bad. And 
when I seed you, I knowed there is a God. I knowed there is a 
God, and one day I was going to come to home.” 
M: “You won’t get any penny from my money. Not one thin 
dime!” 
C: “Did I ever ask you for anything? Did I ever ask you for 
anything? I never asked you for nothing, not ever for your 
sorry-ass hand in marriage. Nothing. I never asked you for 
nothing!” 
S: “Old Sofia home now. Sofia home. Things gonna be change 
around here.” 
HG: “I’m going with Shug.” 
H: “You going where?” 
HG: “I going with Miss Celie and Shug. Cause I’m fixing to 
sing.”  
S: “Too muck racket going around this house. Pass me the 
peas.”  
H: “Listen, Squeak…” 
HG: “My name ain’t Squeal. My name is Mary Agnes.” 
MF: “Mary what?” 
HG: “Mary Agnes.”  
Boy: “I thought it was Squeak.”  
MF: “Who cares? Boy, you going to let this nappy-head gal sit 
here and cuss you out like that? You sitting at the head of your 
own dinner table and you acting like waiter!” 
S: “Hush you fool! Always meddling at somebody’s business. 
Sofia runs now.”  
M: “She’ll be back. Shug got talent. She can sing. She got 
spunk, she can talk to anybody. She can stand up and be 
noticed. But what you got? You’re ugly. You’re skinny. You’re 
shaped funny. And you too scared to open your mouth to 
people. All you fit to do is be Shug’s maid.” 
SA: “Albert, no.” 
M: “Take out her slop jar, maybe cook her food. And you ain’t 
that good cook anyway.” 
MF: “Well, she’s a lot better that that first wife of yours, Al.”  
M: “This house ain’t be cleaned good since my first wife died. 
And nobody crazy enough to marry you. So what you gonna 
do? Hire yourself to farm? Maybe somebody let you work on 
their railroad.”  
MF: “Maybe sweep out the caboose.”  
C: “Any more letters come?” 
M: “Could be. Could be not. Who’s to say?” 
SA: “Celie, no!” 
C: “I curse you. Until you do right by me everything you think 
about is gonna crumble.” 
S: “Don’t do it, Miss Celie. Don’t trade places with what I been 
through.”  
SA: “Come on, Miss Celie. Let’s go to the car.”  



276 
 

S: “He ain’t worth it. He ain’t worth it.” 
M: “Who you think you is. You can’t curse nobody. Look at you! 
You’re black, you’re poor, you’re ugly, you’re a woman! You’re 
nothing at all!” 
C: “Until you do right by me, everything you even think about 
gonna fail!”  
G: “It’s been a pleasure meeting all of you. Good-bye.”  
S: “Glad I come back just in time.” 
MF: “Well, we need some stability around here, that’s for sure.”  
M: “I should have locked you up! Just let you out to work!” 
C: “The jail you planned for me is the one you gotta rot in.” 
SA: “Celie, get in the car.”  
C: Everything you done to me is already done to you. I’m poor, 
black, I may even be ugly. But dear God, I’m here! I’m here!” 
M: “But you’ll be back! And what you gonna do? You’ll be 
back!” 

79 Fall 1937 (Fall 1937) 
MF: “Hey, boy, hey boy. Boy, what’s the matter with you? This 
house is a wreck. Been drinking.” M: “You want some supper, 
Pa?” 
MF: “No, thank you.  I head you been spending more times at 
Harpo’s and less in the fields. Well, I guess I just raised you 
wrong. ”  
M: “How’s that, pa?” 
MF: “How’s that? The fields overgrown, the animals ain’t 
tended to, this house is a wreck. And what you doing about it? 
Nothing. Just sitting here drinking, ruining your life.” 
M: “My life already ruined. This house is dead. There ain’t no 
Shug, there ain’t no children, there ain’t no laugher, there ain’t 
no life. Just me.”  
MF: “I ain’t heard such nonsense in all my life. Now listen to 
me. I know just what you need. You need you a woman. Nice 
little young girls, clean your house, iron your shirts…” 
M: “Bye, Pa.” 
MF: “Are you listening to what I say.”  
 M: “Bye, Pa.” 
MF: “Get yourself a young girl. You heed your daddy’s advice. 
Get these chickens back in the coop, before they lay eggs all 
over the damn place.”  
H: “Come on. It’s time to go now. Time to go home. You know 
I ain’t dance.” 
M: “Pretty good for an old man.”  
H: “Come on, time to go. Time to go now. Come on!” 
M: “I got some Tennessee tobacco cured with whiskey.”  
H: “You know I don’t smoke.”  
M: “Time to go!” 
S: “That’s right, Mr. Albert. Time to go now.”    
M: “Time to go! Time to go! Time to go! Time to go! It sure is 
nice see you two together again. ” 
S: ”Maybe you ought to see him home, Harpo.”  
H: “He’ll be just fine. Just fine.” 

67 – 68 – 
82  

133min CT 
“Dear God, after all these years, the man I knew as my pa is 
dead. But then, Nettie write that my real daddy lynched. My 
mama marry this dead man two years after my real daddy 
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dead.  My sister not my sister and brother. Pa not Pa.” 
C: “You his wife?” 
Pa’s wife: “Yes, ma’am.” 
C: “How’d he die?” 
PW: “On top of me. Well, it’s all yours now.” 
C: “ Yeah, but I still don’t understand how.” 
PW: “Your real daddy owned this land and the house and the 
store. And he left it to your mama.  When your mama died, it 
passed on you and your sister Nettie. He left me the money, 
though.  Well, if you ‘ll excuse us, we got a train to catch.”   

76 – 78  135min23s (1937 – sign of the store) 
S: “I’d never figured out I’d wear no pant. Not to mention the 
things Miss Celie made. What you think, Harpo?” 
H: “Sofia, Sofia, that sure is a pretty name. now, Miss Celie, 
how can a pair of pants that fit Sofia fits me?” 
C: “Well, Harpo. You just going to have to try ‘em on, honey. 
Cause it just like my sign say: One size fit all. Go on  in there 
and try ‘em on and you’ll see. Go on now!” 
H: Sure enough?   
C:  “Sure, you go on. And make sure to close that curtain, 
cause I don’t want you showing Emma all your business. He 
ain’t changed a lick. You know, I got this fabric from 
Washington. I wanna make you some nice pair of pants.” 
H: “Miss Celie, you is a miracle.”  
S: “Harpo, where you plan on wear them britches?” 
H: “Nowhere.”   

 136min35s CT 
“The more things change, the more they stay the same. Me 
and Shug, I smile. But us still longing.” 
SA: “More than anything, God love admiration.”  
C: “You saying God is vain?” 
SA: “No, no, not vain. Just wanting to share a good thing. I 
think it pisses God off if you walk by the color purple in a field 
and don’t notice it. ” 
C: “You saying it just want to be love like it say in the Bible?” 
Sa: “Yeah, Celie. Everything want to be loved. Us sing and 
dance and holler, just trying to be loved. Look at them trees. 
Have noticed how trees do everything to get attention that we 
do, except walk. Oh, Miss Celie, I feels like singing!”   

 137min35s Sister’s song + preacher’s speech 
 
Preacher: “All of us been prodigal children one time or another! 
And tell you it’s possible to drive you home. And He can drive 
you home to truth. And He can fix it for you if you trust Him.” 
Woman in church: “Let’s sing ‘God is trying to tell you 
something.’” 
People in church: “Sing ‘God is trying to tell you something.’”    
Church’s song: 
“If I were you, I’d say ‘Yeah’. Speak, Lord. Speak to me. Speak, 
Lord. Just speak to me. I was so blind, I was so lost, until You 
spoke to me, I love you , Lord! Receive my soul! Can’t sleep at 
night, and wonder why. Well maybe God is trying to tell you 
something, cried all night long. Something’s gone wrong. 
Maybe God is trying to tell you something. Oh, you can’t sleep 
at night.” 



278 
 

SA: “See, Daddy, sinners have soul, too.”  

90 144min10s SA: “You expecting anybody?” 
C: “No. probably some people lost their way.”  
N: “Celie, this is your son, Adam.” 
Adam: “Mama!” 
N: “He says welcome. He says a great day. He says this is the 
day of his dreams. Celie, this is Olivia.” 
Olivia: “My mother.”  
N: “And Celie, Adam has a wife. Tashi. Tashi, this is my sister, 
Celie.”  

 


