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RESUMO 

 

Esta tese propõe uma análise da adaptação do livro-reportagem Into the Wild (Na natureza 

selvagem), de Jon Krakauer, em um filme homônimo dirigido por Sean Penn. O livro narra a 

história de Christopher Johnson McCandless, um jovem americano de classe média que 

abandonou a família e uma vida privilegiada para viver como andarilho. O objetivo deste 

trabalho é, primeiramente, identificar os procedimentos transformacionais adotados pelo 

diretor a fim de recriar a história e a trajetória de Christopher Johnson McCandless para o 

cinema. Em segundo lugar, examinar o processo de adaptação da obra de Jon Kraukauer para 

uma mídia audiovisual, tendo como fundamentação teórica os estudos de Gérard Genette 

sobre transtextualidade, expostos em sua obra Palimpsestes: la littérature au second degré 

(1982). Genette identifica cinco tipos de relações entre textos: intertextualidade, 

paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade. Privilegiamos, 

neste estudo, a relação entre o livro-reportagem e o filme a partir do conceito de 

hipertextualidade – no qual o livro torna-se o hipotexto (obra fonte), e o filme, o hipertexto 

(obra derivada). Também examinamos a relação que se estabelece entre o texto jornalístico de 

Jon Krakauer e os demais gêneros textuais presentes em sua obra por meio da 

intertextualidade, e como a diversidade de gêneros foi transposta para a linguagem 

cinematográfica do diretor Sean Penn. 

 

Palavras-chave: Livro-reportagem Na natureza selvagem. Jon Krakauer. Adaptação 

cinematográfica. Sean Penn.Transtextualidade.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the adaptation of the non-fiction book Into the Wild, by Jon Krakauer, 

into a film with the same name directed by Sean Penn. The book narrates the story of 

Christopher Johnson McCandless, a young middle-class American who abandoned his family 

and a privileged life to live as a wanderer. This work aims to, firstly, identify transformational 

procedures undertaken by the director in order to recreate Cristopher Johnson McCandless´s 

story for the cinema. Secondly, we will examine the process of adaptation of Jon Krakauer´s 

work into audiovisual medium, with Gérard Genette´s theoretical framework of 

transtextuality, presented in his book Palimpsestes: la littérature au second degré (1982). 

Genette identifies five types of relationships between texts: intertextuality, paratextuality, 

metatextuality, architextuality and hypertextuality. The relationship between the non-fiction 

book and the movie is emphasized from the perspective of the concept of hypertextuality – in 

which the book becomes hypotext (original work) and the film, hypertext (derived work). We 

also examine the relationship between Krakauer´s journalistic text and other genres present in 

his work through intertextuality, and how the genre diversity was transposed to the language 

of film by director Sean Penn. 

 

Keywords: Non-fiction book Into the wild. Jon Krakauer. Film adaptation. Sean Penn. 

Transtextuality.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
“Se admitirmos que a vida humana pode ser regida 

pela razão, está destruída a possibilidade de vida” 

(Liev Tolstói) 

 

O livro-reportagem Into the Wild (Na natureza selvagem: a dramática história de um 

jovem aventureiro, 1996), escrito pelo jornalista Jon Krakauer, narra as circunstâncias da 

morte de Christopher Johnson McCandless, de 24 anos, encontrado morto em um ônibus 

numa região isolada do Alasca em 1992. Chris havia desaparecido dois anos antes, sem deixar 

vestígios, pouco depois de formar-se na Universidade de Emory, em Atlanta. Ele abandonou a 

família, doou 24 mil dólares que tinha na poupança à Oxfam, instituição de combate à fome, 

adotou o nome de Alexander Supertramp e viajou por dois anos pelos Estados Unidos, 

sobrevivendo de empregos temporários. Seu sonho era viver uma grande aventura no Alasca.  

A morte do rapaz causou comoção nos Estados Unidos, colocou o livro de Jon 

Krakauer na lista dos mais vendidos do jornal The New York Times (NYT) por dois anos e até 

hoje rende discussões e análises entre os que admiram o espírito aventureiro de Chris e os que 

o consideram um garoto egoísta e insano. Diversos elementos mantêm a atualidade do fato: 

programas de TV, livros lançados pela irmã e pelos pais, publicações jornalísticas por ocasião 

do aniversário de morte de Chris, páginas nas redes sociais, site oficial, roteiros para conhecer 

o ônibus no qual Chris foi encontrado, o fato de algumas escolas americanas adotarem o livro 

de Jon Krakauer como leitura obrigatória, entre outros. 

A jornada de Chris foi levada às telas do cinema pelo diretor Sean Penn, em 2007, 

recebendo críticas positivas. Partindo de um produto predominantemente jornalístico, o de 

Jon Krakauer, o diretor cinematográfico elaborou uma obra ficcional, conferindo seu estilo 

autoral à história do jovem andarilho. A exemplo do livro, o filme despertou a atenção de 

muitos para a história trágica de Christopher McCandless. 

Além do personagem enigmático presente no livro-reportagem, despertou-nos a 

atenção a construção narrativa de Jon Krakauer, que transita entre o jornalismo e a literatura e 

incorpora dezenas de excertos de obras de ficção e de não ficção. Interessou-nos identificar 

como tais textos dialogam com a narrativa jornalística e de que forma foram adaptados por 

Sean Penn durante o processo de transposição para o cinema. 

Diante do exposto, esta tese tem como objetivo realizar um estudo comparativo entre o 

livro-reportagem Into the Wild (Na natureza selvagem) e o filme homônimo, tendo como base 

o conceito de transtextualidade de Gérard Genette exposto na obra Palimpsestes: la littérature 
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au second degré (1982)1. O teórico francês elenca cinco tipos de relações entre textos, entre as 

quais destacamos a intertextualidade, a paratextualidade e a hipertextualidade, que serão 

examinadas em nossa análise sobre o livro-reportagem e o filme. Apontaremos, também, as 

principais mudanças ocorridas na história e nos elementos narrativos no processo de 

adaptação fílmica, a partir de alguns conceitos de transposição, propostos por Genette, como 

excisão, concisão, extensão temática, expansão estilística e transmodalização intermodal. 

Inicialmente, identificamos reduções e acréscimos quanto à história e à narrativa, assim como 

transformações mais substanciais, a exemplo da mudança no modo do discurso, originalmente 

narrativo. 

Uma vez que o teórico francês se concentra na produção teatral, em seu estudo, para 

explicar as relações que se estabelecem entre textos de gêneros diferentes, recorremos 

também a Robert Stam, que vê a possibilidade de aplicação desses conceitos nos estudos de 

adaptação, pois as adaptações fílmicas sobrepõem um conjunto de convenções de gênero: 

“uma extraída do intertexto genérico do próprio romance-fonte e a outra composta pelos 

gêneros empregados pela mídia tradutória do filme” (2008, p. 23). 

Nosso corpus para a análise comparativa consiste no livro Into the Wild (Na natureza 

selvagem), publicado pela Companhia das Letras em 1998, com tradução de Pedro Maia 

Soares, e nos DVD e blu-ray que trazem a cópia digital do filme. A principal diferença entre o 

DVD e o blu-ray é que o segundo traz material extra, como o making of, cujas informações 

dos bastidores da produção e entrevistas com o elenco e com o diretor serão contempladas em 

nossa análise. 

Linda Seger (2007) observa que a adaptação se tornou o sangue vital da indústria 

cinematográfica e televisiva, especialmente pela viabilidade comercial, pois muitas obras 

contam com uma audiência fiel que os estúdios esperam atrair às salas de cinema. Ao 

discorrer sobre a adaptação de obras ficcionais e não ficcionais, Seger diz que o principal 

atrativo das histórias reais reside no fato de elas propiciarem ao espectador a experiência de 

conhecer novas realidades, novos valores, assim como despertar a atenção sobre questões 

atuais da sociedade, como a corrupção, a injustiça, a violência, entre outros. Destaca, ainda, 

que uma boa biografia pode levar o espectador ao interior do coração de uma pessoa. 

                                                 
1 Nesta tese, utilizaremos os extratos em língua portuguesa traduzidos por pesquisadores da UFMG e publicados 

no livro Palimpsestos: a literatura de segunda mão (2010). Quando necessário, usaremos também a obra em 

língua inglesa Palimpsests: Literature in the second degree (1997), cujo texto traduziremos para a língua 

portuguesa em notas de rodapé. 
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A autora aponta alguns elementos que, em sua opinião, tornam as histórias da vida real 

fáceis de adaptar, e que fornecem uma base para um filme ser bem-sucedido. Entre eles, 

destacamos primeiramente a necessidade de personagens atraentes. 

Seger diz que não basta um personagem ser simpático: ele deve ser interessante e 

despertar principalmente a empatia da audiência. Outro aspecto é a necessidade de o 

personagem construir, ao longo do filme, relações fortes e contínuas, uma vez que raramente 

o público se interessa por protagonistas que passam a maior parte do tempo a sós. Na 

trajetória de Chris McCandless, percebe-se o equilíbrio entre esses momentos de interação 

com outros personagens – tão interessantes quanto ele – e de reclusão.  

Segundo Seger, a história baseada na vida real deve ser uma história que se pode 

contar com imagens, o que inicialmente pode parecer redundante, afinal, ela está discorrendo 

sobre a adaptação cinematográfica. Porém, algumas narrativas oferecem potenciais elementos 

visuais que facilitam a transposição para o cinema, como a de Chris McCandless, cujos 

espaços por onde ele circula se tornam belas imagens fílmicas.  

A autora destaca que a história deve apresentar uma linha dramática crescente, onde a 

tensão e a intensidade vão aumentando, uma vez que o público não responde bem a histórias 

onde as ações são repetitivas e a trama narrativa parece não se desenvolver. 

Esses elementos destacados por Seger podem ser percebidos em muitas cinebiografias, 

a exemplo das produzidas no Brasil, como As vidas de Chico Xavier (2010), baseado na obra 

de Marcel Souto Maior; Somos tão jovens (2011), drama biográfico sobre Renato Russo, 

dirigido por Antônio Carlos da Fontoura; Getúlio (2013), dirigido por João Jardim; Irmã 

Dulce (2014), dirigido por Vicente Amorim; Olga: a vida de Olga Benário Prestes, judia 

comunista entregue a Hitler pelo governo Vargas (2004); e Chatô, o rei do Brasil (2015), 

adaptações dos romances de autoria do jornalista Fernando Morais. São histórias que trazem 

personagens interessantes, que inspiram a audiência e promovem a reflexão sobre temas 

atemporais e pertinentes. 

Na indústria cinematográfica, o gênero livro-reportagem é conhecido como obra de 

não ficção, termo usado pelo próprio The New York Times para referir-se ao livro de Jon 

Krakauer. Nos cursos de jornalismo, os estudos sobre eles se concentram na produção da obra 

e do texto (especialmente sobre jornalismo literário). Ressaltamos que nem todo livro de não 

ficção é um livro-reportagem, como observa Edvaldo Pereira Lima (2009). Ele apresenta 

alguns elementos que vão distingui-lo dos demais gêneros, de ficção ou não ficção, como 

apontaremos no próximo capítulo. 
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Encontramos estudos acadêmicos sobre livro-reportagem em programas de Pós-

Graduação de Letras, quando a intenção é discutir a aproximação do jornalismo com a 

literatura e/ou abordar adaptação, a exemplo do nosso trabalho. Isso ocorre porque são poucos 

os pesquisadores em comunicação cujo foco seja a adaptação, ou, como aponta Lima (2009), 

o próprio livro-reportagem. Apesar de um aumento na publicação de títulos, tanto no Brasil 

quanto no exterior, o autor ressalta que faltam estudos sobre o tema, que, 

 

[...] como objetivo de estudo, ainda não desperta significativamente a 

atenção da comunidade acadêmica que se volta para a pesquisa, para a 

análise dos fenômenos específicos do jornalismo ou particulares à 

comunicação social como um todo. A literatura acadêmica especializada é 

pobre em referências ao livro-reportagem. Não apenas a produção brasileira 

é quase inexistente como também os estudos elaborados em universidades 

norte-americanas [...] (LIMA, 2009, p. 4). 

 

Em pesquisa sobre os trabalhos já publicados sobre a adaptação de Na natureza 

selvagem, encontramos a dissertação “The role of nature in Jon Krakauer’s Into the Wild and 

Sean Penn’s film adaptation” (2014), do estoniano Hedy Lepik. Ele propõe um estudo 

comparativo entre o livro-reportagem e o filme de Sean Penn, porém com um foco 

diferenciado do nosso. Em seu trabalho, ele dissertou sobre a forma como a natureza é 

representada no livro e no filme, a partir da ecocrítica, ramo dos estudos literários que “refere-

se a qualquer produção cultural do homem e à sua relação com ele, com o mundo exterior” 

(MARQUES, 2012, s.p.). O autor propõe três aspectos para análise em sua pesquisa: qual é o 

papel e a função da natureza nas narrativas do livro e do filme; como a natureza nas narrativas 

se relaciona com a importância dada a natureza por Chris; qual o papel que a natureza 

desempenha na cultura americana. Hedy conclui que, nos três aspectos examinados por ele, a 

natureza tem um enfoque mais superficial em comparação ao livro, especialmente pela 

exclusão de experiências vivenciadas por Krakauer e outros aventureiros, registradas no livro-

reportagem. O autor conclui que Sean Penn compensou a falta de foco no papel da natureza 

na cultura americana e na relação humano-natureza, ressaltando a importância das relações 

humanas. Esse também foi um dos aspectos apontados por Linda Seger que garantiu o êxito 

do filme. 

Em nossa pesquisa, encontramos artigos e trabalhos de conclusão de curso, 

principalmente em língua inglesa, cuja temática está relacionada às motivações do 

personagem Christopher McCandless em viver como andarilho e de que forma as leituras de 

Jack London, Henry David Thoreau e Liev Tolstói podem tê-lo influenciado. 
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Entre esses trabalhos, destacamos o ensaio “20 years later: thoughts on the folk appeal 

of Christopher McCandless” (2013), escrito por Casey R. Schmitt, da Universidade de 

Wisconsin-Madison, que, ao entrevistar aventureiros sobre suas experiências na vida 

selvagem de Cascade Range,2 percebeu que um tema recorrente e espontâneo entre os 

entrevistados era a experiência de Chris McCandless, cujo filme havia sido lançado em DVD 

há pouco tempo (2008). Schmitt concluiu que, apesar das opiniões contraditórias a respeito de 

Chris, tanto os que o consideravam um tolo arrogante quanto os que elogiavam sua jornada 

em busca de sua identidade consideravam sua história fascinante. Como resultado, a trajetória 

de Chris havia se tornado, de certa forma, parte da cultura americana: 

 

Almost immediately, I could see that the folk appeal in the story of 

Christopher McCandless lay first and foremost in its familiarity. For those 

who retell the tale, McCandless functions as a hero, in the narrative sense. 

He is perhaps no Odysseus or King Arthur, but the young American 

wanderer’s romantic journey nonetheless exhibits elements of the typical 

hero tale and has gone on to capture the imagination of thousands3 (2013, p. 

37). 

 

Schmitt observa que a aventura de Chris McCandless se configura como um rito de 

passagem, aspecto também abordado por Anthony Vincent Saturno em sua dissertação 

“Tramping: alternatives to traditional American rites of passage”, na qual analisa a história 

real de três andarilhos, entre eles Christopher McCandless. Um aspecto interessante do 

trabalho é a construção teórica, na qual ele discorre sobre os ritos de passagem na sociedade 

moderna americana que, em muitos casos, estão relacionados à estrada. Saturno apoia seu 

estudo principalmente na obra do antropólogo francês Arnold van Genepp, que cunhou o 

termo rito de passagem após pesquisar sobre os principais rituais presentes em diferentes 

culturas. 

Entre os trabalhos que buscam relacionar a jornada de Chris McCandless aos autores 

que ele leu, encontramos especialmente textos nos quais se destaca o pensamento de Henry 

David Thoreau. O artigo “Into the Wild e ‘Caminhada’: confluências e divergências” (2017), 

de Luiz Antonio Piesanti e Eliane Maria de Oliveira, por exemplo, compara a postura 

ideológica de Chris McCandless e Thoreau, autor da obra “Caminhada”, na qual ele discorre 

                                                 
2 Cadeia de montanhas da parte ocidental da América do Norte que se estende do sul da Colúmbia Britânica, no 

Canadá, até Washington, Oregon e o norte da Califórnia, nos Estados Unidos. 
3 Quase imediatamente, pude ver que o apelo popular na história de Christopher McCandless estava em primeiro 

lugar em sua familiaridade. Para quem reconta a história, McCandless representa um herói, no sentido narrativo. 

Ele talvez não seja Odisseu ou Rei Arthur, mas a jornada romântica do jovem viajante americano, no entanto, 

exibe elementos do conto de herói típico e tem capturado a imaginação de milhares de pessoas. 
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sobre a comunhão do homem com a natureza. O objeto da pesquisa de Piesanti e Oliveira é o 

filme de Sean Penn, e eles concluem que, apesar da postura ideológica semelhante entre o 

andarilho e o transcendentalista, a jornada de Chris impede a integração plena entre homem e 

natureza, assim como a realização espiritual que o jovem buscava por meio do afastamento da 

sociedade. A integração não teria ocorrido, pois Chris fora subjugado pela natureza e, ao fim 

de sua jornada, ao inferir que era condição essencial partilhar suas emoções com outros, de 

certa forma, há uma contradição em relação à sua perspectiva anterior, a do isolamento da 

sociedade. 

Já José Joaquín Sánchez Vera critica a forma como Jon Krakauer apresenta os ideais 

de Thoreau, alegando que a obra Na natureza selvagem os romantiza, a fim de criar uma 

história interessante. Em seu artigo “Thoreau as a mirror for Jon Krakauer’s Into the Wild” 

(2013), Vera observa que o jornalista trata os ideais de Thoreau de forma superficial, 

obscurecendo a sua compreensão. Vera afirma que Krakauer utiliza técnicas ficcionais para 

caracterizar McCandless como um transcendentalista tardio, e que a imagem de Thoreau é 

uma interpretação parcial e romântica de Jon Krakauer, não de Chris McCandless. 

Jon Nyman, no artigo “Nature and Culture: Teaching Environmental Awareness 

Through Literature” (2014) , publicado na revista da Universidade Halmstad, na Suécia, 

propõe o estudo da relação entre natureza, cultura e sociedade a partir das obras Walden e Into 

the Wild, também com base no ecocriticismo. Aponta semelhanças no discurso e nas atitudes 

de Chris e Thoreau em relação à natureza. A proposta do autor é introduzir o pensamento de 

ecocriticismo no ensino sueco. 

Andressa Deflon Rickli compara a reconstituição da história de Chris McCandless no 

filme Na natureza selvagem com a do documentário The call of the wild, do diretor Ron 

Lamothe, lançado no mesmo ano, em 2007. Na dissertação “O cinema além da tela: quando o 

real transforma-se em ficcional” (2013), a pesquisadora conceitua docudrama,4 ficção e 

documentário, apresentando as características de cada um, e como, em sua construção 

narrativa, representam o real. Ela ainda discute a questão da fidelidade da adaptação a partir 

dos estudos de Robert Stam e Linda Hutcheon. 

Identificamos quatro trabalhos de conclusão de curso em Universidades da Indonésia, 

que se assemelham quanto à abordagem: são trabalhos que investigam principalmente os 

                                                 
4 A autora classifica o filme Na natureza selvagem como um docudrama, o que consideramos um equívoco. 

Docudrama é um documentário dramatizado e, ainda que haja presença de atores, ele mantém características do 

documentário, especialmente as entrevistas que se intercalam com a dramatização. Na natureza selvagem 

pertence ao gênero cinebiografia, obra audiovisual cuja narrativa se concentra na história de uma pessoa, 

normalmente de uma personalidade conhecida. 
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motivos que teriam levado Chris a abandonar a família e a viver como um andarilho dois anos 

antes de morrer no Alasca. Entre eles, destacamos “A study of Chris’s motivations in living 

off the land in Alaska as seen in Jon Krakauer’s Into the Wild” (2008), de Andreas Candra 

Yoga Pamungkas. Ele discute sobre a Teoria da Hierarquia das Necessidades elaborada pelo 

psicólogo Abraham Maslow, nas quais são elencadas as principais necessidades do ser 

humano: fisiológica, segurança, amor, autoestima e autorrealização. Para Pamungkas, Chris 

encontrou dificuldades principalmente nas necessidades de segurança e amor, transferindo 

essa falta para as relações amistosas que fez ao longo de sua jornada e para a natureza. 

O artigo “A natureza da tragédia e a modernidade selvagem” (2013), de Rafael Freitas 

(na época mestrando), aborda o filme Na natureza selvagem a partir da figura trágica de 

Christopher McCandless. Sua solidão, isolamento e aversão a relacionamentos revelariam um 

personagem trágico, o que por fim se concretiza ao final de sua jornada, quando morre isolado 

no Alasca. Rafael Freitas propõe uma análise do filme destacando suas características 

trágicas, expondo a visão de mundo e da condição do homem que o filme assume em sua 

narrativa, especialmente a partir da obra Tragédia moderna (entre outras), de Raymond 

Williams. 

O trabalho de conclusão de curso de Mariana da Silva Silveira, “Na natureza 

selvagem: os fragmentos da realidade e os rastros da ficção” (2010), defendido no curso de 

Comunicação Social (Jornalismo) do Centro Universitário Franciscano (RS), compara a 

trajetória de Christopher McCandless à Jornada do Herói, conceito criado pelo pesquisador de 

mitologia Joseph Campbell. A partir da análise de diversos mitos, Campbell chegou a um 

modelo narrativo comum ao personagem herói. Mariana Silveira busca identificar, na jornada 

de Chris, os aspectos elencados por Campbell, quando o jovem abandona seu “mundo 

comum”, como Christopher McCandless, e parte em busca de um “mundo especial”, ao 

assumir a identidade de Alexander Supertramp. Antes, porém, a autora destaca as 

caraterísticas das linguagens jornalística e literária e do livro-reportagem, a fim de situar seu 

objeto de pesquisa, Na natureza selvagem, no gênero Jornalismo Literário.  

Nossa pesquisa difere tanto nos objetivos quanto na base teórica em relação aos 

trabalhos destacados. Temos interesse no processo da adaptação do livro-reportagem para o 

cinema, evidenciando os procedimentos realizados pelo diretor e de que forma eles alteraram 

ou não o texto-fonte. Buscamos também explorar as diferentes relações entre textos no livro-

reportagem e no filme, a partir dos estudos de Gérard Genette. Esperamos, assim, com nossa 

tese, somar aos trabalhos acadêmicos sobre o livro-reportagem, tanto para a área da 
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comunicação quanto para a da literatura, no campo concernente às adaptações de obras de não 

ficção e, em especial, à obra Na natureza selvagem. 

Destacamos que nossa intenção não é observar o procedimento adaptacional a partir de 

uma ideia de fidelidade, ou seja, apontar as mudanças ocasionadas pelo processo de adaptação 

como se fossem algo que tornassem a obra de Jon Krakauer superior ou inferior à do diretor 

Sean Penn. Como observa Ismail Xavier, no artigo “Do texto ao filme: a trama, a cena e a 

construção do olhar no cinema” (2003), a fidelidade ao original não é o critério de maior 

importância no exame crítico de uma adaptação. O que vale é a “apreciação do filme como 

nova experiência que deve ter sua forma, e os sentidos nela implicados, julgados em seu 

próprio direito” (2003, p. 62).  

Ainda que Sean Penn tenha optado por uma aproximação do ponto de vista do 

conteúdo e da estrutura narrativa com o livro-reportagem, como apontaremos em nossa 

análise, o fato é que o diretor criou uma obra autoral, prevalecendo suas decisões artísticas 

sobre o material oferecido pelo livro. Ainda que ambos os produtos artísticos compartilhem a 

mesma história, percebe-se um tratamento específico a partir da linguagem de dois meios 

distintos. Sobre esse aspecto, Xavier ressalta que: 

 

Diante de qualquer discurso narrativo, posso falar em fábula, querendo me 

referir a uma certa história contada, a certas personagens, a uma sequência 

de acontecimentos que se sucederam num determinado lugar (ou lugares) 

num intervalo de tempo que pode ser maior ou menor; e posso falar em 

trama para me referir ao modo como tal história e tais personagens aparecem 

para mim (leitor/espectador) por meio do texto, do filme, da peça. Uma 

única história pode ser contada de vários modos; ou seja, uma única fábula 

pode ser construída por meio de inúmeras tramas, com formas distintas de 

dispor os dados, de organizar o tempo (XAVIER, 2003, p. 65, grifo do 

autor). 

 

Usando a jornada de Chris McCandless como exemplo do que o autor fala sobre 

fábula e trama, a história seria a fábula e as narrativas presentes em diferentes meios, como o 

livro, o filme, os documentários televisivos e até mesmo o musical Into the Wild, produzido 

pelo Encore Musical Theatre, na cidade de Dexter, em Michigan, seriam as tramas. 

A fim de discutirmos os aspectos acima abordados, dividimos a tese em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo, segunda parte da tese, apresentaremos o personagem da 

narrativa do livro-reportagem Na natureza selvagem, Christopher Johnson McCandless, as 

circunstâncias de sua morte e o fascínio que ele despertou na mídia e nas pessoas, incluindo o 

jornalista Jon Krakauer e o diretor de cinema Sean Penn.  
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Discorreremos também a respeito das referências literárias do jovem andarilho, 

especialmente os autores Henry David Thoureau, Jack London e Liev Tolstói, cujos textos e 

vidas pessoais são apontados pelo jornalista Jon Krakauer como tendo motivado a visão social 

e política de Chris e despertado seu fascínio pela natureza. Ainda nesse capítulo, vamos falar 

sobre a questão do duplo, uma vez que o andarilho decidiu romper de forma definitiva com 

sua identidade como Christopher McCandless ao assumir o nome de Alexander Supertramp. 

Identificaremos ainda as diversas adaptações que a história de Chris teve, 

especialmente para a televisão, com a produção de programas, como os jornalísticos (20/20 da 

ABC), culturais (Iconoclastas) e de documentários (Back to the Wild: New Documentary e 

Return to the Wild: the Chris McCandless Story). Por fim, apresentaremos os autores do livro 

e do filme, o que os atraiu a contar a história de McCandless e como se deu o processo de 

produção de suas obras. 

No segundo capítulo, terceira parte da tese, situaremos a produção do livro-reportagem 

no campo jornalístico – e suas aproximações com o literário –, resgatando momentos nos 

quais jornalismo e literatura se encontraram, a exemplo do novo jornalismo americano, 

abordado por Edvaldo Pereira Lima, em Páginas Ampliadas, e do romance-reportagem no 

Brasil, a partir da obra Romance-reportagem: o gênero (2001), de Rildo Cosson. 

Discorreremos, ainda, sobre o conceito de transtextualidade proposto por Gérard Genette e os 

cinco tipos de relações que surgem do diálogo entre textos: intertextualidade, 

paratextualidade, arquitextualidade, metatextualidade e hipertextualidade. É a partir da 

intertextualidade que vamos examinar os diferentes gêneros textuais utilizados pelo jornalista 

Jon Krakauer no livro-reportagem, a forma como eles se relacionam à narrativa e como o 

diretor os incorporou ao filme. 

No terceiro capítulo, quarta parte da tese, procederemos à análise da adaptação do 

livro-reportagem Na natureza selvagem, tendo como base o conceito de hipertextualidade de 

Gérard Genette. Buscaremos identificar os processos transformacionais citados pelo teórico 

francês no trabalho do diretor Sean Penn ao transpor a história de Chris McCandless para o 

cinema. Inicialmente, elencaremos as mudanças pontuais para então chegarmos à 

transmodalização intermodal, que afeta o modo de representação da história. Durante esse 

percurso, vamos apontar as principais transformações pelas quais a narrativa passa ao mudar 

do modo narrativo para o dramático e de que forma tais transformações afetam o sentido da 

história do livro-reportagem. Neste capítulo, examinaremos principalmente o papel do espaço 

no filme de Sean Penn e como a questão do duplo se faz presente na narrativa fílmica. 
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Por fim, no quarto capítulo, quinta parte da tese, ainda como parte do trabalho de 

análise da adaptação, pretendemos nos deter especialmente na adaptação dos gêneros textuais 

usados por Jon Krakauer. O livro-reportagem se estrutura a partir de uma diversidade de 

textos ficcionais (poemas, romances) e não ficcionais (biografias, autobiografias, relatos de 

viagem, registros pessoais do personagem), os quais também se fazem presentes na versão 

cinematográfica.  

Ressaltamos que a presente pesquisa surgiu motivada especialmente pelo nosso 

interesse sobre o processo de adaptação que, como vimos, tem se tornado frequente na 

indústria cinematográfica, abrangendo, entre as obras que ganham uma versão fílmica, o 

livro-reportagem. É nosso objetivo ainda que a pesquisa empreendida não se limite a uma 

simples análise comparativa de como ocorreu a adaptação dos elementos narrativos de um 

meio a outro, mas que elucide as escolhas por trás desse processo, no qual o livro-reportagem, 

ou, como queiram alguns, o livro de não ficção, já encontrou seu lugar como objeto de 

pesquisa. 
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2 A HISTÓRIA DE CHRISTOPHER MCCANDLESS, O INTERESSE DA MÍDIA E O 

FASCÍNIO DA AUDIÊNCIA 

 

“Mais que amor, dinheiro e fama, dai-me a 

verdade. Sentei-me a certa mesa onde a comida era 

fina, os vinhos abundantes e o serviço impecável, 

mas faltavam sinceridade e verdade, e fui-me 

embora do recinto inóspito sentindo fome.” 

(Henry David Thoreau) 

 

Neste capítulo, apresentaremos o personagem do livro-reportagem Na natureza 

selvagem Christopher Johnson McCandless, encontrado morto em um ônibus, em 1992, no 

Alasca. Inúmeros programas de TV, documentários e artigos foram produzidos, explorando a 

tragédia que vitimou Chris. A história do rapaz atraiu a atenção da mídia, especialmente após 

a descoberta de que ele, oriundo de família de alta classe média, havia fugido de casa dois 

anos antes.  

A história do andarilho atraiu maior atenção da mídia e da audiência com o livro de 

Jon Krakauer, publicado em 1996, e, posteriormente, com o filme dirigido por Sean Penn, em 

2007. O livro reconstrói a trajetória de Chris McCandless por meio de documentos deixados 

por ele (diário, cartas e cartões-postais) e entrevistas com pessoas que o conheceram ao longo 

de sua aventura até o Alasca. O jornalista Jon Krakauer apresenta o personagem como um 

jovem motivado por mágoa e também pelos ideais que adotou, especialmente após ler obras 

de autores como Liev Tolstói, Jack London e Henry David Thoreau. As opiniões sobre Chris 

e suas ações são diversas. Muitos o consideram um rapaz egoísta e imaturo, enquanto outros o 

veem como um idealista que viveu segundo seus princípios. Essa fascinação pela figura de 

Chris tem levado pessoas a peregrinarem até o veículo no qual o corpo dele foi encontrado, 

mesmo passados 26 anos de sua morte. 

 

2.1 A TRAGÉDIA DO JOVEM ANDARILHO 

 

A morte de Christopher Johnson McCandless atraiu o interesse da mídia inicialmente 

pelas circunstâncias. O corpo de um jovem não identificado foi descoberto dentro de um 

ônibus em região isolada do Alasca, sem qualquer indicação de qual teria sido a causa da 

morte. A primeira notícia sobre o fato foi publicada no jornal alasquiano Anchorage Daily 

News, em 10 de setembro de 1992. Três dias depois, a mesma notícia ganhou espaço no The 

New York Times com o título “Dying in the Wild, a Hiker Recorded the Terror” (“Morrendo 
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longe da civilização, um andarilho registrou o terror”). Várias emissoras de TV também 

noticiaram o caso. 

A autópsia concluiu que o rapaz – entre 20 e 30 anos – havia morrido de fome: seu 

corpo não tinha gordura subcutânea e pesava apenas 30 quilos. McCandless foi encontrado 

em um ônibus abandonado em uma região próxima ao Parque Nacional Denali, no Alasca. 

Com ele, havia bilhetes de pedido de socorro e de despedida, cinco rolos de filme, diversos 

livros e um diário no qual registrou sua experiência de 113 dias no Alasca. Com o corpo em 

avançado estado de decomposição, não havia como confirmar a identidade, ainda que 

houvesse um bilhete assinado por Christopher McCandless. 

Com a cobertura da mídia, o eletricista Jim Gallien e o ex-patrão de Chris, Wayne 

Westerberg, entraram em contato com a polícia, pois acreditavam que o rapaz que 

conheceram – e que havia dito que iria viver por conta própria no Alasca por alguns meses – 

poderia ser o jovem encontrado morto. As informações fornecidas por eles levaram as 

autoridades até Annandale, na Virgínia, onde morava Samuel Walter McCandless Jr., meio-

irmão de Chris, que fez o reconhecimento por meio das fotos reveladas dos rolos de filmes 

encontrados no ônibus. 

A notícia da identificação do andarilho foi publicada no dia 19 de setembro no 

Anchorage Daily News, e um dia depois no The New York Times, despertando maior interesse 

do público em relação ao fato. Christopher Johnson McCandless, 24 anos, de classe média, 

oriundo de uma típica família americana cristã, estava desaparecido havia dois anos. Ele 

fugira em junho de 1990, um mês após se formar na Universidade de Emory, em Atlanta. 

Com a identidade do andarilho revelada, o fato ganhou outras proporções. Surgiram 

inúmeras perguntas: por que um rapaz de família de alta classe média e com boa formação 

fugiria de casa? Ele estaria tentando se matar? Foram essas questões que motivaram o 

jornalista Jon Krakauer a aceitar o convite da revista Outside, na qual era colaborador, para 

escrever a história de Christopher McCandless. O artigo “Death of an Innocent: How 

Christopher McCandless lost his way in the wilds” (“Morte de um inocente: como 

Christopher McCandless perdeu seu caminho na selva”) foi publicado na edição de janeiro da 

revista, em 1993, com 10 páginas. Em entrevista no making of do filme, o jornalista explica 

que soube da história de Chris pelo noticiário de TV e naquele momento ficou impressionado 

com as circunstâncias da morte do rapaz. Quando recebeu o convite da revista, aceitou na 

hora. 

A televisão explorou a tragédia, tanto nos noticiários quanto em produções especiais 

exibidos em rede nacional e, eventualmente, relembra o fato por ocasião do aniversário de 
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morte do rapaz. Sua história também está presente nas redes sociais. No Facebook, 

encontramos grupos relacionados ao filme (58.067 membros), à irmã Carine McCandless 

(20.644 seguidores), ao livro, à trilha sonora do filme e ao próprio Chris: um americano (“Into 

the Wild”) e outro brasileiro (“Na natureza selvagem”), com 8.778 membros. Ocasiões como 

aniversário de nascimento ou de morte do rapaz, a exibição do filme Na natureza selvagem 

em canal aberto ou em TV por assinatura, entre outros, estimulam diversas postagens. 

Em 2016, o jornal The New York Times republicou alguns obituários em seção na qual 

registra a morte de pessoas de destaque. Assim como as histórias da princesa Diana, do cantor 

Michael Jackson, do filósofo Friedrich Nietzsche, do ator Robin Williams e do escritor 

Truman Capote, a vida e morte de Christopher McCandless fez parte da série, com o artigo 

“Christopher McCandless, Whose Alaskan Odyssey Ended in Death” (“Christopher 

McCandless, cuja odisseia ao Alasca terminou em morte”), publicado em 30 de agosto. 

Por sua vez, o ônibus no qual o corpo de Chris foi encontrado tornou-se ponto turístico 

– interesse que aumentou com o lançamento do filme, levando cerca de 100 pessoas por ano 

ao local. Há notícias5 de turistas que morreram ao tentar refazer o trajeto de Chris. É quase um 

ritual, entre os que chegam ao local, recriar a fotografia do andarilho em frente ao veículo 

(Figura 1), batizado por ele de Magic Bus (ônibus mágico). Chris não explica em suas 

anotações o porquê desse nome, porém, há uma música da banda britânica The Who, lançada 

em 1968, mesmo ano de nascimento do rapaz, cujo título é Magic Bus. A canção é sobre um 

jovem que todos os dias pega um ônibus, chamado por ele de “ônibus mágico”, para encontrar 

sua namorada. Muhammad Adam Isnan, em seu trabalho “Civil Disobedience Reflected in the 

Movie Into the Wild” (2016), também relaciona o nome Magic Bus com a banda The Who, e 

observa que o veículo representa a boa sorte que o andarilho encontrou durante sua aventura. 

“After all, what are the odds when McCandless forges into the bush that an abandoned bus 

will be waiting there for him to live inside?”6 (ISNAN, 2016, p. 44). O veículo foi deixado no 

local na década de 1960 por uma empresa contratada para pavimentar a estrada, mas o projeto 

foi abandonado e dele só restou o ônibus 142, que até hoje serve de abrigo para caçadores da 

região. 

 

 

 

                                                 
5 Disponível em: https://exame.abril.com.br/estilo-de-vida/lugar-do-filme-na-natureza-selvagem-quase-faz-mais-

vitimas/. Acesso em: 19 abr. 2018. 
6 Afinal, quais são as chances de que, quando McCandless entra na natureza, um ônibus abandonado estará lá, 

esperando por ele, para lhe servir de abrigo? 
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Figura 1 – Autorretrato de Christopher McCandless no Magic Bus 

 
 

Fonte: Fundação Christopher Johnson McCandless. 

 

Jon Krakauer observa que o local onde está o ônibus dificilmente poderia ser 

considerado como uma região selvagem, pelo menos para os padrões alasquianos. A leste do 

abrigo de Chris, a quase 50 quilômetros, havia uma rodovia importante na área, a George 

Parks. A 25 quilômetros, ao sul, uma estrada dava acesso ao Parque Nacional Denali, por onde 

passavam diariamente centenas de turistas. E, em um raio de dez quilômetros do ônibus, 

encontravam-se seis cabanas, sendo duas delas a cerca de três quilômetros do veículo. 

 

2.2 QUEM ERA CHRIS MCCANDLESS 

 

O artigo sobre Christopher McCandless, escrito para a Outside, foi o que mais gerou 

cartas à redação da revista, tanto de admiradores quanto de detratores. Muitos não entendiam 

o motivo pelo qual o jovem tinha deixado para trás uma vida de conforto para viver como um 

andarilho, sem qualquer comunicação com a família durante os dois anos em que esteve 

viajando. 

Em Na natureza selvagem, Jon Krakauer fala que alguns problemas de relacionamento 

entre pai e filho se davam pelos temperamentos opostos: enquanto Walt era controlador, Chris 

tinha uma natureza independente, avessa a qualquer tipo de autoridade. O jornalista acredita 

que os problemas se intensificaram após o jovem descobrir que sua mãe havia se envolvido 



26 

 

com Walt quando ele ainda era casado, o que significava que ele e sua irmã Carine eram filhos 

bastardos na época. Walt manteve, por muito tempo, duas casas: uma com sua esposa, Márcia, 

e outra com sua amante, Billie, até que se divorciou e pode enfim casar com a mãe de Chris e 

de Carine. A família então mudou de cidade, deixando as circunstâncias do casamento e do 

nascimento dos filhos para trás. 

Chris descobriu toda a história pouco tempo antes de entrar na universidade, quando 

esteve em Annadale (Virgínia) durante as férias da escola. A relação com os pais, que já era 

problemática, ficou ainda mais tensa. Walt e Billie não tinham conhecimento da descoberta de 

Chris e, mesmo após saberem, não atribuem a fuga do filho a qualquer problema em família. 

Entretanto, não foram apenas as mentiras sobre o casamento dos pais que trouxeram 

dor à família. Carine, em seu livro de memórias The Wild Truth (2014), diz que Walt tinha um 

comportamento abusivo, presente já no primeiro casamento, com Márcia. O fim do 

relacionamento foi conturbado, com restrição judicial por conta da agressividade de Walt. Em 

uma ocasião, o filho Sam, na época com 13 anos, precisou chamar a polícia. 

As atitudes de Chris promoveram, e ainda promovem, diferentes reações. Porém, 

muitos dos que o conheceram durante sua viagem rumo ao Alasca tiveram uma ótima 

impressão do rapaz. Jon Krakauer registra, em Na natureza selvagem, a opinião de pessoas 

próximas, como o ex-empregador Wayne Westerberg. Para ele, Chris foi um dos seus 

melhores funcionários: 

 

Não importava o que fosse, ele fazia: trabalho manual duro, tirar grãos 

podres e ratos mortos do fundo do buraco, serviços que o deixam tão sujo 

que você nem sabe com que cara fica no final do dia. E nunca largava as 

coisas pela metade (KRAKAUER, 1998, p. 29). 

 

Jan Burres e seu namorado Bob deram carona a McCandless, e encontraram-no em 

outras duas ocasiões. De acordo com Jan Burres, apesar de ser um viajante solitário, Chris 

mostrou-se bastante sociável: 

 

Ele se divertia bastante quando estava com outras pessoas, divertia-se 

mesmo. [...] Deve ter conhecido umas sessenta ou setenta pessoas em Niland 

e era simpático com todas. [...] Era brincalhão, como uma criança. [...] Alex 

tinha mesmo jeito com animais (KRAKAUER, 1998, p. 55-56, grifo do 

autor). 
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Mas foi em Russel Fritz,7 quando deu carona a Chris em janeiro de 1992, que o rapaz 

causou maior impacto. Em carta à redação da revista Outside, ele pediu uma cópia da edição 

na qual saiu a notícia sobre McCandless: “Por favor, não ponham esses fatos à disposição de 

qualquer um até que eu saiba mais sobre sua morte, pois ele não era simplesmente um 

andarilho comum. Por favor, acreditem em mim” (KRAKAUER, 1998, p. 59). 

Russell vivia sozinho desde a morte da esposa e do filho em um acidente de carro em 

1957. Depois de entregar-se à bebida, recuperou-se e passou a ajudar crianças indigentes de 

Okinawa, chegando a ter 14 delas sob sua proteção. Ele tinha 80 anos na época em que 

conheceu Chris e surpreendeu-se com a forma como ele estava vivendo – em uma barraca 

próxima a um acampamento de nudistas e sem trabalhar – e tentou convencê-lo a arranjar 

emprego e a buscar instrução. Foi quando Chris revelou que tinha curso superior e que vivia 

daquela forma por opção. Nas semanas seguintes, os dois passaram bastante tempo juntos e 

Russell ensinou o novo amigo a entalhar em couro. Após ir embora, Chris enviou uma carta a 

Russell, com conselhos sobre mudar de vida e que o aposentado acatou. Ele guardou seus 

pertences em um armazém, adaptou um carro para que pudesse morar nele e acampou 

próximo à área onde um dia Chris esteve, na esperança de que o jovem retornasse. Soube da 

morte do amigo por outros andarilhos, três meses depois que o corpo dele foi encontrado. 

Walt McCandless disse a Jon Krakauer que o filho, desde pequeno, já demonstrava 

ousadia e um chamado à aventura. Aos 12 anos, quando o pai teve dificuldades em fazer a 

escalada do pico Longs, no Colorado, o filho insistiu em continuar. “Chris não tinha medo 

desde pequeno. Não achava que as probabilidades se aplicavam a ele. Estávamos sempre 

tentando puxá-lo de volta da beirada” (KRAKAUER, 1998, p. 119). O jovem tinha problemas 

em seguir regras, algo bastante evidenciado no livro e no filme. Constantemente, Chris 

resistia a instruções ou regras de qualquer tipo, especialmente dos pais. Ao ser questionado 

por Jim Gallien se tinha licença de caça, sua resposta foi: “Claro que não [...]. O jeito como eu 

me alimento não é da conta do governo. Fodam-se as regras estúpidas deles” (KRAKAUER, 

1998, p. 18). 

Carine ressalta que Chris gostava de viajar sem ter planejado meticulosamente a 

viagem e, quando ele comprou o carro, a insistência de Walt em saber os planos de férias do 

filho resultou em uma discussão: 

 

Why can’t you just understand that not having a plan is my plan? [...] That’s 

                                                 
7 Ele pediu ao jornalista Jon Krakauer que não usasse seu nome verdadeiro. Assim, no livro ele é Ronald Franz e 

Sean Penn nomeou o personagem no filme como Ron Franz. 
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the whole point, the freedom of it. I’ve been so structured with school and 

sports and work – everything has been scheduled and laid out for me. [...] I’ll 

decide on the fly where I want to go next (MCCANDLESS, 2014, p. 73). 

[...] 

What I have no intention of doing is laying out my entire summer on paper, 

making everything predictable and destroying my chance for adventure8 

(MCCANDLESS, 2014, p. 74). 

 

Nessa ocasião, Chris passou um mês e meio sem dar notícias enquanto viajava pelo 

país. Apenas quando estava perto de voltar, enviou um cartão curto aos pais dizendo o que 

pretendia fazer. Chris via a preocupação dos pais com sua segurança como uma tentativa de 

controle. 

Walt e Billie revelaram que as atitudes de Chris eram semelhantes às do avô materno, 

Loren Johnson, especialmente por seu orgulho, sua teimosia e sua aproximação com a 

natureza. Billie lembra que o pai não parava em um emprego por muito tempo e sempre trazia 

consigo animais selvagens para criar. “Quando encontrava um bicho preso em armadilha, 

levava para casa, [...] cuidava do animal e depois o soltava” (KRAKAUER, 1998, p. 118). O 

jornalista observa que o forte laço entre avô e neto era a afinidade com a natureza que ambos 

apresentavam, porém, pouco revela sobre a relação deles em seu texto. 

Para Jon Krakauer, Chris tinha uma personalidade complexa: 

 

Era intensamente fechado, mas podia ser simpático e gregário ao extremo. E 

apesar da consciência social muito desenvolvida não era um militante 

fechado e eternamente sombrio que rejeitasse diversão. Ao contrário, gostava 

de tomar um copo de vez em quando e era um canastrão incorrigível 

(KRAKAUER, 1998, p. 125). 

 

Mesmo diante das contradições na história de Christopher McCandless, é inegável o 

fato de que esta alimentou não apenas a mídia, mas também o imaginário de muitos. Em sua 

pesquisa com aventureiros da Cascade Range, Casey Schmitt tentou descobrir o que os 

motivava a retornarem continuamente ao local e qual o significado que eles atribuíam e 

absorviam de suas experiências na região selvagem. A pesquisa tomou outro rumo quando ele 

percebeu que quase todas as pessoas com quem falou se referiam a Chris e a sua jornada, sem 

que isso fosse solicitado. A partir disso, Schmitt (2013) passou a registrar a opinião deles 

sobre o andarilho. 

                                                 
8 Por que você não pode simplesmente entender que não ter um plano é o meu plano? [...] Esse é o ponto, a 

liberdade. Eu tenho sido tão estruturado com a escola e esportes e trabalho – tudo foi programado e estabelecido 

para mim. [...] Eu vou decidir no caminho onde eu quero ir em seguida (tradução nossa).  

O que não tenho intenção de fazer é colocar o meu verão inteiro no papel, tornando tudo previsível e destruindo 

a minha chance de aventura (MCCANDLESS, 2014, p. 74). 
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Schmitt acredita que o jovem se tornou um personagem que representa ideais 

imediatamente identificáveis a muitas pessoas e também uma experiência sobre-humana, 

muitas vezes ligada a figuras heroicas, o que explicaria muito do fascínio que ele desperta até 

hoje: 

 

Yet, we, as folklorists, can see that McCandless fits the mold of hero in 

another way as well. In his separation from society, rejection of former 

identity, and journey into the most marginal of mystery landscapes, 

McCandless’ tale mirrors the path of countless folktale heroes, whether by 

Proppian, Cambellian, or Turnerian standards. Furthermore, there exist 

particular parallels between McCandless’ journey and that of the symbolic 

initiate in the traditional rite of passage9 (SCHMITT, 2013, p. 38). 

 

O termo rito de passagem foi cunhado pelo antropólogo Arnold van Gennep, que 

estudou os diversos rituais presentes em diferentes grupos sociais, e refere-se a uma transição 

fundamental de um indivíduo de um estado de ser para o próximo. O autor propõe três tipos 

de ritos de passagem, a saber: de separação, de margem e de agregação, e essa divisão 

também está presente internamente em cada rito, podendo um estágio se manifestar mais do 

que o outro. Dois exemplos são o nascimento e o casamento, que enfatizam a agregação, e a 

morte, que enfatiza a separação (GENEPP, 2012, p. 38). 

Genepp observa que é próprio do ato de viver a exigência de passagens sucessivas de 

uma sociedade especial a outra e de uma situação social a outra. O rito de passagem de Chris 

se configura, assim, como uma transição da juventude para a maturidade e, para Schmitt 

(2013), o estágio liminar para Chris corresponde o “adentrar” à natureza selvagem. 

Anthony Vincent Saturno, em sua tese “Tramping: alternatives to traditional American 

rites of passage” (2013), observa que os ritos são importantes em qualquer grupo social, mas 

que eles têm ocorrido de forma tardia na sociedade moderna. Isso prolonga a permanência do 

indivíduo no estágio liminar, o que também atrasa sua reintegração à sociedade, podendo 

tornar o rito de passagem arriscado. De acordo com Saturno, o que falta na sociedade 

moderna é a orientação para que o jovem possa fazer essa transição no momento certo e da 

forma adequada. Na falta dessa orientação, ele tende a escolher o seu próprio rito e, por conta 

do imaginário americano, a estrada acaba sendo uma das primeiras opções para esse jovem: 

 

                                                 
9 No entanto, nós, como folcloristas, podemos ver que McCandless se encaixa no molde do herói de outra 

maneira também. Em sua separação da sociedade, rejeição da identidade antiga e jornada nas paisagens mais 

marginais de mistérios, o conto de McCandless reflete o caminho de incontáveis heróis de contos populares, seja 

pelos padrões Proppiano, Cambelliano ou Turneriano. Além disso, existem paralelos particulares entre a jornada 

de McCandless e a do iniciado simbólico no rito de passagem tradicional. 
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When creating rites of passage, male adolescents, with their great 

independent streak and their heightened desire for wanderlust, might choose 

a more mobile and at times dangerous path to adulthood (SATURNO, 2013, 

p. 18).  

[...] 

In such cases, hiting the road provides a gateway to liminality. In the 

American tradition, the road as a setting for novels or movies resonates with 

our national ad cultural passion for mobility10 (SATURNO, 2013, p. 19). 

 

Saturno (2013) observa que a mobilidade tem se tornado o meio pelo qual andarilhos e 

vagabundos buscam alcançar o estágio de maturidade. 

Tanto o jornalista Jon Krakauer quanto o diretor Sean Penn revelaram em entrevistas 

que foi justamente o rito de passagem na história do andarilho que os atraiu. Ao jornal O 

Globo, o diretor disse: “McCandless me fascinou. O rito de passagem que escolheu para si me 

tocou muito. Por isso foi importante eu ir a todos os lugares reais e absorvê-los” 

(KLEINPAUL, 2008, s.p). Jon Krakauer observa que explicar quem era Chris McCandless 

era, de certa forma, explicar a si mesmo: 

 

Aos 23 anos, fiz algo parecido com o que ele fez. Fui sozinho para uma parte 

bastante remota do sudeste do Alasca, e fiquei três semanas. Todos pensaram 

que eu estava louco, mas sobrevivi. Se eu tivesse morrido também teriam 

dito que eu era louco, esquizofrênico ou suicida. Eu era meio intenso, mas 

não era louco (NA NATUREZA SELVAGEM, 2009). 

 

Por conta dessas aproximações (e identificações) do jornalista e do diretor com o 

personagem de suas obras, ambos foram comparados a um alter ego de Chris McCandless. 

Para Sean Penn, o andarilho é o alter ego de muitos (KLEINPAUL, 2008, s.p), algo também 

destacado pelo ator Emile Hirsch, que interpreta Chris, em entrevista no making of do filme: 

 

Um dos motivos para as pessoas se identificarem com a história é que todos 

têm essa fome de aventura, e ele não ficou só no desejo, ele foi atrás. Todos 

sentimos isso. E se eu embarcasse em uma aventura? O que aconteceria? Ele 

embarcou e todos querem fazer o mesmo, mas existem tantas coisas 

impedindo [...] (NA NATUREZA SELVAGEM, 2009). 

 

                                                 
1010 Ao criar ritos de passagem, os adolescentes do sexo masculino, com sua grande tendência à independência e 

seu desejo elevado de desejo de viajar, podem escolher um caminho mais cambiante e às vezes perigoso para a 

vida adulta. 

[...] 

Em tais casos, a passagem pela estrada fornece uma porta de entrada para o estágio liminar. Na tradição 

americana, a estrada como cenário para romances ou filmes ressoa em nossa paixão cultural nacional pela 

mobilidade. 
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Podemos pensar também que Chris escolheu esse rito de passagem, o que pode ocorrer 

de forma inconsciente, como destaca Saturno (2013), inspirado em suas referências literárias, 

como Jack London e Henry David Thoreau. 

 

2.3 REFERÊNCIAS LITERÁRIAS 

 

Christopher McCandless era um leitor voraz, e entre seus autores favoritos estavam 

Liev Tolstói, Jack London, Henry David Thoreau, H. G. Wells e Boris Pasternak, entre outros. 

Alguns livros desses autores foram encontrados entre seus pertences no Magic Bus, e o 

jornalista Jon Krakauer associa a formação crítica e política de McCandless a muitos deles. 

Krakauer destacou algumas semelhanças e utilizou frases desses autores em diversos trechos 

do seu livro, entrelaçando a trajetória pessoal e as visões política e social de Chris aos escritos 

de Thoreau e de Tolstói, principalmente. 

Entre as obras de Henry David Thoreau, citadas por Jon Krakauer, destacam-se o livro 

Walden ou a vida nos bosques, e o ensaio “A desobediência civil”. Walden, publicado em 

1854, é o relato da experiência de Thoreau à beira do lago Walden, em Concord 

(Massachusetts), onde construiu uma cabana e, por dois anos, dois meses e dois dias, viveu de 

maneira simples, cultivando seu próprio alimento e fazendo suas roupas. Thoreau é apontado 

como um dos precursores da ecologia e das preocupações com o meio ambiente. Ele criticava 

o modelo do desenvolvimento consumista, uma vez que este muitas vezes estava associado à 

cultura de degradação da natureza. 

De acordo com Jacques-Fernand Cahen, na obra A literatura americana (1955, p. 31), 

Thoreau acreditava que a vida mais sábia e feliz era a mais simples e que “o homem 

civilizado estragava as alegrias de sua vida no afã de consegui-la, pagando com a 

tranqüilidade e a paz de espírito o confôrto que adquiria”. Thoreau salienta, em sua obra 

Walden, que a busca incessante por bens materiais impede a elevação do espírito e que seu 

objetivo à beira do lago Walden foi o de experimentar um estilo de vida mais simples, 

integrada à natureza, e buscar o autoconhecimento. 

O autor era um dos integrantes do Transcendentalismo, movimento ligado ao período 

romântico da literatura americana que surgiu em oposição ao racionalismo do século XVIII. O 

movimento não se restringiu apenas à Literatura, alcançando a religião, a cultura e a filosofia, 

destacando a existência de um estado espiritual ideal capaz de transcender o físico e o 

empírico. Seu principal expoente foi o escritor Ralph Waldo Emerson, que reuniu intelectuais 

de Concord, em Massachusetts, para discutir os ideais transcendentalistas. O grupo criou a 



32 

 

revista The Dial, o principal veículo de transmissão do movimento, que circulou de 1840 a 

1844. O pedaço de terra à beira do lago Walden, onde Thoreau construiu sua cabana, pertencia 

a Emerson. 

Em A literatura americana, Cahen observa que, para os românticos 

transcendentalistas, não se tratam de novas regras ou mesmo de uma nova maneira de 

escrever. Trata-se de o “indivíduo [...] escrever só o que lhe dita a própria inspiração, 

escolhendo formas e palavras que lhe sirvam, a êle, unicamente” (CAHEN, 1955, p. 25, grifo 

do autor). 

A valorização do eu, entre os românticos transcendentalistas, leva o indivíduo a uma 

jornada de autoconsciência, na qual a natureza, como parte integrante do eu, tem papel 

fundamental. Ela é a expressão da criação divina e Deus poderia ser encontrado nela, mais do 

que em uma instituição religiosa, por exemplo. Como observa Jon Krakauer, “[...] 

McCandless foi para longe da civilização não para pensar sobre a natureza ou o mundo em 

geral, mas para explorar o terreno interior de sua alma” (KRAKAUER, 1998, p. 191). Parece, 

contudo, ser impossível dissociar a busca interior de Chris da própria natureza. 

O segundo texto de Henry David Thoreau, o qual acreditamos ter influenciado 

McCandless, é o ensaio “A desobediência civil”. Ele pode ser associado às ideias políticas de 

Chris, muitas delas publicadas em um jornal da Universidade de Emory, e outras evidenciadas 

em seu comportamento. O ensaio foi apresentado em 26 de janeiro de 1848, no Liceu 

Concord, e, nele, Thoreau disserta sobre a legitimidade das ações do governo americano, 

especialmente quanto à escravidão e à guerra contra o México – durante a qual Estados 

Unidos incorporou estados do México ao seu território. Essa postura fez Thoreau questionar 

sua sujeição ao governo americano. Ele negou-se a pagar impostos – e, consequentemente, a 

financiar a guerra –, fato que o levou à prisão. Thoreau ficou detido apenas um dia, mas o 

texto sobre essa experiência inquietou ativistas como Mahatma Ghandi e Martin Luther King 

Jr. O líder indiano leu o ensaio em uma das ocasiões em que esteve preso por sua luta em prol 

da independência da Índia, e Luther King o leu quando ainda estava na universidade. 

Percebe-se, em uma breve comparação de trechos do livro Walden e da carta que Chris 

escreveu a Russell Fritz, aproximações entre os pensamentos de Thoreau e McCandless: 

 

Fui para os bosques porque pretendia viver deliberadamente, defrontar-me 

apenas com os fatos essenciais da vida, e ver se podia aprender o que tinha a 

me ensinar, em vez de descobrir à hora da morte que não tinha vivido. Não 

desejava viver o que não era vida, a vida sendo tão maravilhosa, nem 

desejava praticar a resignação, a menos que fosse de todo necessária 

(THOREAU, 1953, p. 39). 
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A coisa mais essencial do espírito vivo de um homem é sua paixão pela 

aventura. A alegria da vida vem de nossos encontros com novas experiências 

e, portanto, não há alegria maior que ter um horizonte sempre cambiante, 

cada dia com um novo e diferente Sol. [...] Não se acomode e nem fique 

sentado em um único lugar. Mova-se, seja nômade, faça de cada dia um 

novo horizonte (KRAKAUER, 1998, p. 67-68). 

 

Porém, Thoreau não usou de medidas extremas como Chris e manteve laços com a 

sociedade durante os dois anos em que se recolheu à beira do lago. Em seu livro Walden, ele 

explica que a estrada de ferro Fitchburg estava distante pouco mais de 500 metros ao sul de 

sua cabana e que costumava ir à cidade. Frequentemente, ele recebia visita de pessoas 

curiosas com seu estilo de vida. Coincidentemente, o período em que Thoreau passou na 

cabana corresponde ao período que Chris levou entre sua fuga de Atlanta até sua chegada ao 

Alasca. 

Jon Krakaur associa os ideais de Chris também ao autor russo Liev Tolstói, que 

abandonou uma vida de privilégio e de riqueza. O andarilho levou alguns livros de Tolstói em 

sua viagem, entre eles, Felicidade familiar, que foi encontrado no ônibus com alguns trechos 

sublinhados por Chris: 

 

Eu queria movimento e não um curso calmo de existência. Queria excitação 

e perigo e a oportunidade de sacrificar-me por meu amor. Sentia em mim 

uma superabundância de energia que não encontrava escoadouro em nossa 

vida tranquila (KRAKAUER, 1998, p. 27). 

 

O fragmento acima, apesar de extraído de uma obra ficcional, reflete os anseios, a 

inquietação e o espírito de aventura de Chris em sua busca por uma vida que lhe fosse própria. 

Chris também tinha outras aproximações com os pensamentos de Tolstói, a exemplo da 

religião e das questões sociais. 

No auge de sua carreira literária, após a publicação de obras como Guerra e paz e 

Anna Karenina, o escritor russo enfrentou uma crise existencial. Durante esse período, 

quando tinha pouco mais de 50 anos, Tolstói começou a questionar o sentido da vida e 

pensava constantemente em se matar. Ele só superou esse momento ao restituir sua fé em 

Deus, como narra no livro Uma confissão. Mas o cristianismo pregado por Tolstói divergia 

daquele praticado nas instituições religiosas, e, no caso da Rússia, da Igreja Ortodoxa. Seu 

objetivo era que o cristianismo fosse expurgado de todo ritualismo ou misticismo, o que 

abrangia os milagres de Jesus, para se tornar uma doutrina puramente moral. Tolstói passou a 

viver de forma mais simples e recebia em sua propriedade pessoas dispostas a ouvirem suas 

doutrinas, iniciando um movimento conhecido como Tolstoísmo. O autor revela em Uma 
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confissão que aprendeu o verdadeiro sentido da fé observando a forma como viviam os 

camponeses russos, pessoas constantemente oprimidas pela elite russa, mas que, por meio da 

fé, encontravam um sentido para a vida. 

Nascido em uma família cristã, Christopher McCandless, quando jovem, afastou-se da 

igreja. Eventualmente, ele fazia referência a Deus e, em uma carta a Jan Burres, desabafa: “As 

missões aqui enchem o saco e estão me doutrinando até a morte” (KRAKAUER, 1998, p. 64). 

Isso nos leva a depreender que, assim como Tolstói, Chris acreditava em Deus, mas não 

gostava de instituições religiosas e seus rituais. 

Quanto às desigualdades sociais, Billie observa que o filho não aceitava o fato de 

pessoas passarem fome em um país como os Estados Unidos. Eric Hathaway, amigo de Chris, 

citou uma ocasião em que McCandless o convidou para ir ao centro da cidade, em uma sexta-

feira à noite. Eric achou que fossem se divertir, mas Chris juntou os dólares que tinham e 

comprou hambúrgueres para distribuir a moradores de rua: 

 

Nos fins de semana, quando seus colegas de escola iam para festinhas e 

tentavam entrar nos bares de Georgetown, McCandless perambulava pelos 

bairros mais miseráveis de Washington, conversando com prostitutas e sem-

teto, pagando-lhes refeições, sugerindo-lhes seriamente maneiras de 

melhorar suas vidas (KRAKAUER, 1998, p. 123). 

 

Chris chegou a “hospedar” um sem-teto em um trailer estacionado na garagem dos 

pais. Kakauer registra ainda que Chris ficou obcecado com a opressão racial na África do Sul 

e falava em lutar contra o apartheid. 

Outro autor presente na biblioteca de Christopher McCandless era Jack London, 

pseudônimo de John Griffith. Seus romances têm como cenário o Alasca, região que o 

escritor conheceu quando foi atraído, como milhares de outros americanos, pela corrida ao 

ouro em Klondike, no Canadá, em 1896. O território serve de cenário para duas de suas mais 

importantes obras: O chamado da floresta e Caninos brancos. A primeira foi encontrada no 

Magic Bus e é marcada pelo idealismo socialista de London, conhecido por evidenciar as 

injustiças sociais em seus escritos. 

De acordo com Carine, o fascínio do irmão por Jack London surgiu quando ele ainda 

era criança, ao ler a obra na escola. E, dessa leitura, veio o sonho de viajar para o Alasca. O 

primeiro contato de Chris com a região ocorreu nas férias de 1989, quando esteve em 

Fairbanks, até o início das aulas na Universidade, em Atlanta. Acreditamos que o ideal 

socialista de London tenha atraído McCandless. No entanto, o romancista não abria mão do 

conforto e do luxo que o dinheiro poderia lhe oferecer, diferentemente de Chris. 
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Jon Krakauer destaca que Chris, possivelmente, morreu virgem. Durante os dois anos 

em que esteve fora de casa, não há registros de que ele tenha se envolvido com alguém, e 

Krakauer observa que os temas castidade e pureza moral faziam parte de suas leituras: 

 

[...] um dos livros encontrados no ônibus fatal era uma coleção de contos que 

incluía “A Sonata de Kreutzer”, de Tolstoi, no qual um nobre que se torna 

asceta denuncia “as exigências da carne”. Vários trechos como esse estão 

assinalados e sublinhados no livro cheio de orelhas, com as margens cheias 

de notas enigmáticas escritas com a grafia característica de McCandless. E 

no capítulo sobre “Leis superiores” do Walden, de Thoreau, livro também 

descoberto no ônibus, ele fez um círculo em torno da frase: “A castidade é o 

florescer do homem; e o que se chama de gênio, heroísmo, santidade e coisas 

semelhantes são simplesmente fruto dela” (KRAKAUER, 1998, p. 76). 

 

Tolstói, que na juventude levou uma vida como a de muitos jovens ricos da época, 

com festas, jogos, bebida e sexo, quando iniciou seus escritos doutrinários, pregava uma vida 

casta. Talvez, a partir da leitura das obras de Tolstói, e tendo como exemplo o próprio 

Thoreau, Chris também tenha decidido manter-se casto. 

Levantaram-se algumas especulações sobre ele ser gay. Ao ex-patrão Wayne 

Westerberg, Chris teria dito que um dia pretendia casar e constituir família. Segundo Wayne, o 

rapaz levava as relações muito a sério e seria incapaz de sair com uma garota só para transar.  

 

2.4 SEGUINDO OS PASSOS DO BIOGRAFADO 

 

A reconstrução da trajetória de um personagem real não é uma tarefa simples. Não 

bastassem a pesquisa e a produção de um texto, o autor de uma biografia pode se deparar com 

diferentes obstáculos que interferem no produto final. Sergio Vilas Boas, em sua obra 

Biografias & biógrafos: jornalismo sobre personagens (2002), cita quatro deles. “o próprio 

biógrafo (autor e interpretante), os guardiões do passado do personagem, a empresa (editora) e 

a fidedignidade das fontes orais e escritas” (VILAS BOAS, 2002, p. 54). Sobre sua relação 

com o biografado, Jon Krakauer revela que a história de Chris o impactou e, em nota ao leitor, 

alerta que não é imparcial em seu relato: 

 

Perseguiam-me a lembrança dos detalhes da morte por inanição do rapaz e 

certas semelhanças vagas entre acontecimentos de minha vida e da de 

Christopher. Não tenho pretensão de ser um biógrafo imparcial. A estranha 

história de McCandless tocou-me pessoalmente de tal forma que tornou 

impossível um relato desapaixonado da tragédia (KRAKAUER, 1998, p. 9-

10). 
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Vilas Boas (2002) explica que essa aproximação entre biógrafo e biografado é 

necessária para que haja algum tipo de conexão entre suas mentes, o que, consequentemente, 

impossibilita isenção na narrativa por parte do jornalista. Como resultado, o biógrafo vai 

relacionar suas experiências à temática com a qual trabalha: 

 

Como a escrita da história é uma “verdade interpretada” sobre o passado, a 

biografia também transporta a carga do seu autor, suas impressões pessoais, 

sua formação, sua história de vida, seus compromissos com a sociedade que 

o moldou e consigo mesmo (VILAS BOAS, 2002, p. 136, grifo do autor). 

 

É possível perceber a carga do autor na biografia de McCandless, especialmente 

quando ele escolhe acrescentar dois capítulos à obra, relacionados a si mesmo, em uma 

tentativa de mostrar que compreende o que motivara Chris.  

Os familiares apresentam-se como os guardiões da história, uma vez que eles detêm 

grande parte das informações sobre o biografado. Estão em seu poder muitos registros sobre o 

personagem. Eles podem divergir entre si sobre suas impressões a respeito do biografado. 

Para Carine McCandless, por exemplo, o principal motivo para a fuga de Chris seria o 

relacionamento conturbado com os pais, algo que eles rejeitam. Para eles, o filho partiu 

porque estava em busca de aventuras. 

Em relação ao papel da editora na elaboração da biografia, acreditamos que, no caso 

de Jon Krakauer, a interferência foi mínima, uma vez que ele publicou no livro grande parte 

do texto que já havia sido usado na revista Outside. 

Quanto às fontes orais e escritas, Vilas Boas ressalta que elas podem apresentar ruídos 

na comunicação. No caso das primeiras, identificadas como fontes secundárias, o biógrafo 

depende da lembrança do entrevistado, que pode “[...] alterar seus pensamentos e palavras 

conforme a idade e a conveniência; [...] consciente ou inconscientemente, reproduzem o que 

apenas ouviram como se tivessem testemunhado” (2002, p. 55). Em qualquer dos casos, o 

biógrafo fica à mercê das informações que o entrevistado quer e consegue passar. Ele tem de 

confiar no que está sendo compartilhado por aqueles que tiveram contato com o biografado, 

mas buscando, sempre que possível, corroborar tais informações. 

A seu favor, Jon Krakauer conta com as fontes primárias, como documentos pessoais 

que, no caso de Christopher McCandless, são cartas que podem atestar o que está sendo dito 

por aqueles que as receberam. Porém, mesmo nessas situações, Vilas Boas diz que o que está 

escrito pode não representar necessariamente os reais pensamentos e emoções do biografado. 
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Cabe ao autor perceber essas nuances e informar o leitor sobre as condições nas quais 

tais documentos foram escritos. Lembrando que, mesmo com todo esse cuidado, é impossível 

reconstruir a personalidade e trajetória do biografado em sua totalidade. De acordo com Vilas 

Boas (2002), grande parte das emoções, dos sentimentos e dos medos do personagem vai se 

manter oculta do biógrafo. É o que ocorre, por exemplo, em relação à decisão de Chris em 

assumir uma nova identidade durante sua fuga. Ele se apresenta como Alexander Supertramp 

para Jan Burres e como Alexander McCandless para Wayne Westerberg. 

No material ao qual tivemos acesso, como os diários de Chris e as entrevistas com 

familiares e com amigos, não há menção sobre qual teria sido o motivo para Chris adotar um 

novo nome ou mesmo se ele já havia feito isso em viagens anteriores. A explicação mais 

plausível é que McCandless não desejava ser encontrado. Walt disse a Jon Krakauer que: “Se 

eu tivesse alguma idéia de onde procurar, teria ido para lá no mesmo instante, localizado seu 

paradeiro e trazido nosso menino para casa” (KRAKAUER, 1998, p. 135). 

Jon Krakauer acredita que, ao assumir uma nova identidade, Chris almejava dar um 

novo rumo a sua vida: 

 

Saindo de Atlanta para o oeste, pretendia inventar uma vida totalmente nova 

para si mesmo, na qual estaria livre para mergulhar na experiência crua, sem 

filtros. Para simbolizar o corte completo com sua vida anterior, adotou um 

nome novo. Não mais atenderia por Chris McCandless; era agora Alexander 

Supertramp, senhor de seu próprio destino (KRAKAUER, 1998, p. 34). 

 

O significado da palavra tramp é: “A person who travels from place to place on foot in 

search of work or as a vagrant or beggar”.11 Christopher McCandless fez parte do primeiro 

grupo, ou seja, de pessoas que viajam de um lugar a outro, na maior parte do tempo a pé, em 

busca de trabalho. No entanto, sabemos que ele só procurava emprego quando necessitava de 

dinheiro para suprir suas necessidades, preferindo – como ele mesmo disse ao ex-patrão 

Wayne Westerberg – o desafio de viver com pouco. Foi ainda como Alexander Supertramp 

que Chris narrou sua aventura no diário: 

 

Os canais dividem-se numa multidão de direções. Alex está tonto. Encontra 

alguns funcionários do canal que falam um pouco de inglês. Eles dizem que 

ele não está indo para o sul, mas para o oeste, na direção da península de 

Baja. Alex fica arrasado. Implora e insiste, pois deve haver alguma saída 

para o golfo da Califórnia. Eles olham fixo para Alex e acham que ele é 

louco. Mas então irrompe uma conversa animada entre eles, acompanhada 

                                                 
11 Pessoa que viaja a pé de um lugar a outro em busca de trabalho ou como um andarilho ou pedinte. Disponível 

em: www.https://en.oxforddictionaries.com. Acesso em: 22 set. 2017. 

https://en.oxforddictionaries.com/
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de mapas e muito lápis. [...] Ele se enche de alegria e a esperança explode de 

novo em seu coração. [...] Finalmente! Alex encontra o que acredita ser o 

canal de Wellteco e segue para o sul. Preocupações e temores voltam à 

medida que o canal vai ficando cada vez mais estreito. [...] Alex acha os 

mexicanos um povo cordial e amistoso. Muito mais hospitaleiros que os 

americanos [...] (KRAKAUER, 1998, p. 45). 

 

Ao assumir uma nova identidade, em alguns momentos, Chris parece agir como uma 

outra pessoa. A dupla personalidade nos remete ao conceito de duplo, amplamente utilizado e 

estudado no campo da literatura. 

De acordo com Carla Cunha (2009), o duplo é uma entidade que duplica o “eu” e, 

posteriormente, separa-se dele e ganha vida por si mesmo, porém, nem sempre convivendo 

pacificamente com aquele que lhe deu origem. Assim, o “eu” seria Christopher McCandless, e 

o seu duplo, Alexander Supertramp. 

Clément Rosset, em sua obra O real e seu duplo: ensaio sobre a ilusão (2008), atribui 

o surgimento do duplo a uma recusa da realidade: 

 

Da mesma forma, o real só é admitido sob certas condições e apenas até 

certo ponto: se ele abusa e mostra-se desagradável, a tolerância é suspensa. 

Uma interrupção de percepção coloca então a consciência a salvo de 

qualquer obstáculo indesejável. Quanto ao real, se ele insiste e teima em ser 

percebido, sempre poderá se mostrar em outro lugar (ROSSET, 2008, p. 14, 

grifo do autor). 

 

De acordo com Rosset, a rejeição do real pode ocorrer de diversas formas, sendo a 

mais radical aquela onde a realidade é considerada simplesmente como um não ser: “Isto – 

que julgo perceber – não existe”. Outra forma, menos radical, de rejeitar o real é o que Rosset 

chama de cegueira voluntária, um “decidir não ver um real do qual, sob outro ponto de vista 

reconheço a existência [...]” (2008, p. 15). 

Qual seria então o real que Christopher McCandless recusava? Que se mostrava 

desagradável o suficiente para que o jovem o negasse? De acordo com o que apreendemos do 

livro e do filme, o problema estaria nos desentendimentos com os pais, que teriam raízes na 

infância de Chris, passando pela descoberta da bigamia do pai. 

Assim, ao assumir uma nova identidade, Chris estava deixando para trás as relações 

que lhe causavam dor, as lembranças ruins e, principalmente, um estilo de vida que ele 

rejeitava. McCandless disse em uma carta à irmã que se sentia mais feliz longe dos pais e, ao 

observarmos suas fotos, antes da fuga de Atlanta, é perceptível o seu desconforto e expressão 

séria, especialmente ao lado de Walt e Billie (Figuras 2 e 5) – o que contrasta com as 
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fotografias tiradas com as pessoas que ele conheceu durante a sua viagem, e mesmo nos 

autorretratos que fez (Figura 1). 

A Psiquiatria também aborda o tema do duplo e, nesta, em geral, ele está associado aos 

fenômenos de desdobramento de personalidade (esquizofrenia ou paranoia). Em seu livro, Jon 

Krakauer não trata o duplo de Chris, Alexander, como fruto de uma doença, porém, como um 

personagem, que ele assumiu para registrar sua aventura. 

No artigo “Into the Wild: the false being within” (“Na natureza selvagem: falso ser 

interior”), o jornalista Craig Medred, do Alaska Dispatch News, levanta a suposição de que 

McCandless fosse esquizofrênico e apoia sua teoria em estudos sobre doença. As principais 

evidências da esquizofrenia de Chris seriam o fato de ter adotado o nome de Alexander 

Supertramp e referir-se a si mesmo em terceira pessoa no seu diário. Além disso, o jornalista 

cita o depoimento de um médico, cuja identidade não é revelada, que, ao ler o livro de Jon 

Krakauer, concluiu que Chris “provavelmente” era esquizofrênico. O fato é que o jornalista 

escreveu apenas suas impressões sobre o comportamento de Chris, sem, no entanto, 

apresentar evidências para elas. 

Amigos e familiares de Chris não comentaram em suas entrevistas a Jon Krakauer 

sobre a possibilidade de Chris ser esquizofrênico. Mas o jornalista registra que algumas 

pessoas que tiveram contato com ele o descreveram como temperamental e retraído e, em 

alguns momentos, estranhavam sua conversa: 

 

Francamente, me surpreendi que ele chegasse a ser contratado. Ele era capaz 

de fazer o trabalho – cozinhava nos fundos –, mas trabalhava sempre no 

mesmo ritmo lento, mesmo durante o rush do almoço, por mais que você 

insistisse para ele andar mais depressa. [...] Mas era confiável, um indivíduo 

que aparecia todos os dias, então eles não ousavam despedi-lo. [...] Não acho 

que alguma vez tenha saído com os outros empregados depois do trabalho ou 

coisa assim. Quando conversava, falava sem parar sobre árvores, natureza e 

coisas esquisitas do tipo. Todos achávamos que ele tinha alguns parafusos a 

menos (KRAKAUER, 1998, p. 51). 

 

Carine, em seu livro de memórias, tenta desfazer os constantes mal-entendidos a 

respeito das razões pelas quais Chris fugiu. Em suas cartas, ele revelou à irmã que não 

suportava as mentiras e a opressão dos pais. 

Em texto que ajudou a escrever para a atriz Jena Malone, que a interpreta no filme Na 

natureza selvagem, Carine fala do efeito que essa revelação teve sobre o irmão: 

 

[...] Na Califórnia, ele procurou velhos amigos da família. Soube que as 

histórias de como nossos pais se apaixonaram e se casaram eram mentiras 
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calculadas para encobrir uma feia verdade. Quando se conheceram, papai já 

era casado. E continuava assim quando Chris nasceu. Papai tinha outro filho 

com a primeira esposa, Márcia, com quem ainda era legalmente casado. Esse 

fato, de repente, transformou a Chris e a mim em filhos bastardos. A 

arrogância de papai o fez esquecer convenientemente a dor que provocou. E 

mamãe, uma jovem amante constrangida e envergonhada, tornou-se sua 

cúmplice no engodo. [...] Seu casamento fraudulento e a negação de meu pai 

de seu outro filho foi, para Chris, a morte de uma verdade cotidiana. Ele 

sentiu que sua vida mudar, como um rio que de repente inverte o curso de 

suas águas, e passa a subir o morro. Essas revelações calaram fundo na 

noção de identidade de Chris, fazendo sua infância inteira parecer ficção. Ele 

nunca falou a eles que sabia e me fez prometer não contar (NA NATUREZA 

SELVAGEM, 2009, cap. 2). 

 

Andreas Candra Yoga Pamungkas acredita que os conflitos de Chris com os pais 

foram responsáveis, em parte, pela sua fascinação pela natureza. Partindo do trabalho do 

psicólogo Abraham Maslow,12 Pamungkas examinou as motivações de Chris para aventurar-

se no Alasca no texto “A study of Chris’s motivations in living off the land in Alaska as seen 

in Jon Krakauer’s Into the Wild” (2008) e afirma que, diante do não atendimento à sua 

necessidade básica de segurança no seio da família, ele buscou – e a encontrou – junto à 

natureza. 

A falta de satisfação dessa necessidade teria surgido do fato de Chris e a irmã viverem 

em um clima instável dentro de casa por conta das constantes brigas dos pais. Sobre isso, 

Maslow (2014) observa: 

 

The central role of the parents and the normal family setup are indisputable. 

Quarreling, physical assault, separation, divorce or death within the family 

may be particularly terrifying. Also parental outbursts of rage or threats of 

punishment directed to the child, calling him names, speaking to him 

harshly, shaking him, handling him roughly, or actual physical punishments 

sometimes elicit such total panic and terror in the child that we must assume 

more is involved than the physical pain alone13 (MASLOW, 2014, p. 16). 

 

O trecho acima salienta os problemas que a falta de estabilidade familiar pode 

ocasionar a uma criança e, em entrevista ao documentário Return to the Wild,14 Carine associa 

a necessidade de segurança do irmão à natureza. De acordo com ela, Chris teria buscado na 

                                                 
12 Ele elaborou a Teoria da Hierarquia das Necessidades, a qual aponta que o ser humano apresenta cinco 

necessidades básicas a serem preenchidas: fisiológicas, segurança, amor, autoestima e autorrealização. 
13 O papel central dos pais e a configuração familiar normal são indiscutíveis. Brigas, agressões físicas, 

separação, divórcio ou morte dentro da família podem ser particularmente aterrorizantes. Também explosões 

parentais de raiva ou ameaças de punição dirigidas à criança, xingando-a, falando com ela duramente, 

sacudindo-a, segurando-a rudemente ou punições físicas reais às vezes provocam tal pânico e terror total na 

criança que devemos assumir que pode ser mais complicado que apenas a dor física. 
14 Programa exibido pela PBS Station no dia 25 de novembro de 2014 – ano do aniversário de 22 anos de morte 

de Chris McCandless. 
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natureza paz, pureza e honestidade. 

Em sua trajetória, Chris via sua vida como Alexander Supertramp muito melhor do 

que como Christopher McCandless. E não apenas em relação à família, mas também porque 

como Supertramp não havia regras, compromissos e deveres aos quais deveria se submeter, 

como foi obrigado por muito tempo. 

Em seu livro O duplo: um estudo psicanalítico (2015), Otto Rank diz que uma das 

interpretações do duplo é que ele é criado a partir de um conflito interno e sua realização 

oferece uma libertação interior que traz consigo um alívio “que torna reais os desejos secretos 

e sempre reprimidos da alma” (RANK, 2015, p. 84). Entendemos que a vida como Alexander 

Supertramp ofereceu esse alívio ao jovem andarilho. 

Ao comentar o estudo de Rank sobre o duplo, Rosset (2008) aponta que a ideia de um 

duplo imortal, encarregado de salvar o sujeito de sua própria morte, é superficial. Para Rosset, 

o autor não percebeu de fato a hierarquia que liga o eu ao seu duplo: 

 

É verdade que o duplo é sempre intuitivamente compreendido como tendo 

uma “realidade melhor” do que o próprio sujeito – e ele pode aparecer neste 

sentido como representando uma espécie de instância imortal em relação à 

mortalidade do sujeito. Mas o que angustia o sujeito, muito mais do que a 

sua morte próxima, é antes de tudo a sua não-realidade, a sua não-existência. 

Morrer seria um mal menor se pudéssemos ter como certo que ao menos se 

viveu [...] (ROSSET, 2008, p. 88). 

 

Compreendemos, como é apontado por Rosset, que o alter ego Alexander Supertramp 

surge não do medo da morte, porém, do receio de Christopher McCandless não viver sua vida 

plenamente, tal qual registrado em diversos escritos seus, especialmente na correspondência 

com os amigos Wayne Westerberg e Russel Fritz. 

Chris, porém, nunca abandonou seu verdadeiro “eu”. Mesmo depois de adotar o seu 

alter ego, ele identificou-se para a polícia como Christopher McCanddless ao ser multado por 

não respeitar os avisos de “proibido pedir carona” em agosto de 1990, e informou o endereço 

dos pais como sua residência para onde deveria ser enviada a notificação. Nesse episódio não 

fica claro o motivo pelo qual Chris, após fugir e ter cuidado para que os pais não o 

localizassem, retomou seu verdadeiro nome. Talvez, por conta da pressão policial, tenha sido 

obrigado a apresentar um documento de identificação. 

Na segunda vez em que trabalhou para Wayne Westerberg, Chris assinou seu nome 

verdadeiro, fato que só foi percebido após a morte do rapaz, quando Wayne forneceu 

informações à polícia: 
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Westerberg remexeu nos arquivos do elevador de cereais até achar dois 

formulários W-4 que McCandless preenchera. No topo do primeiro, que 

datava de sua primeira visita a Cartago, em 1990, ele rabiscara “ISENTO 

ISENTO ISENTO ISENTO” e dera seu nome como sendo Iris Fucyu. 

Endereço: “Não é da sua maldita conta”. Número da Previdência Social: 

“Esqueci”.  

Mas no segundo formulário, datado de 30 de março de 1992, duas semanas 

antes de partir para o Alasca, ele assinara seu nome: “Chris J. McCandless”. 

E no espaço para o número da Previdência Social escrevera “228-31-6704”. 

[...] O número da Previdência Social era verdadeiro e registrava o endereço 

permanente de McCandless no Norte da Virgínia (KRAKAUER, 1998, p. 

110-111). 

 

Rosset observa que, diante da morte, a fantasia de ser um outro cessa naturalmente, 

pois “[...] sou eu quem morro, e não o meu duplo [...]” (2008, p. 97). É possível analisar os 

últimos dias de Christopher McCandless a partir dessa afirmação de Rosset. Doente, e ciente 

da gravidade de sua situação, o jovem escreveu dois bilhetes. O primeiro era um pedido de 

socorro, colocado na porta do ônibus, e o segundo, de despedida. Em ambos, ele assina seu 

nome real: 

 

S.O.S. PRECISO DE SUA AJUDA. ESTOU FERIDO, QUASE MORTO E 

FRACO DEMAIS PARA SAIR DAQUI. ESTOU SOZINHO, ISTO NÃO É 

PIADA. EM NOME DE DEUS, POR FAVOR FIQUE PARA ME SALVAR. 

ESTOU CATANDO FRUTAS POR PERTO E DEVO VOLTAR ESTA 

TARDE. OBRIGADO. CHRIS MCCANDLESS, AGOSTO? (KRAKAUER, 

1998, p. 205). 

 

Porém, em nenhum dos bilhetes Chris faz referência à família, o que nos leva a 

concluir que, apesar de ter desistido da identidade de Alexander Supertramp, ainda não 

soubera lidar com os conflitos do seu eu – apenas foi forçado a deixar de lado seu alter ego 

diante da ameaça de morte. 

 

2.5 ADAPTAÇÕES DA HISTÓRIA DE CHRIS MCCANDLESS 

 

Antes de chegar aos cinemas, a história de Christopher McCandless foi tema de 

programas jornalísticos e documentários independentes para a TV. Em 30 de maio de 1997, o 

tradicional programa 20/20 da rede norte-americana ABC exibiu um episódio de 17 minutos, 

onde reconstituiu os dois últimos anos da vida de Chris McCandless. Há entrevistas com o 

jornalista Jon Krakauer, com a irmã de Chris, com Wayne Westerberg e com Jim Gallien, o 

último a vê-lo com vida. Como material de apoio foram usadas muitas fotos de Chris, quando 

criança, adolescente, na formatura (Figura 2) e algumas que ele fez durante seus dois anos de 
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fuga. 

No programa, a exemplo do que faz em seu livro, Krakauer justifica a atitude de Chris 

mais como um rito de passagem do que um ato inconsequente de um jovem suicida. A irmã 

Carine reforça o lado aventureiro de Chris e, ao final do programa, o apresentador suscita a 

discussão sobre suicídio, teoria que o jornalista responsável pela reportagem, Tom Jarriel, 

descarta. 

 

Figura 2 – Reportagem especial sobre Christopher McCandless 

 

Fonte: Programa 20/20, rede ABC. 

 

Back to the Wild: New Documentary (Figura 3) igualmente reconstitui a trajetória de 

Christopher McCandless, mas difere do programa da ABC por reencenar alguns episódios 

com um ator interpretando Chris e interagindo com pessoas que realmente o conheceram, 

como Wayne Westesberg e Jim Gallien. Da família, apenas os pais estão no programa. 

O documentário explora o assunto de forma mais emotiva, por meio de trechos de 

algumas entrevistas e da reencenação de situações de perigo pelas quais Chris passou, como 

quase ter se afogado na travessia da fronteira entre Estados Unidos e México no Rio 

Colorado. O programa de 50 minutos foi produzido para o canal Animal Planet por ocasião 

dos 20 anos de morte de Christopher McCandless, em 2012, e traz também inúmeras imagens, 

como fotos e trechos do diário do rapaz. Algumas cenas do documentário foram gravadas no 

Magic Bus. 
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Figura 3 – Documentário Back to the Wild exibido pelo canal Animal Planet 

 

Fonte: Back to the Wild: New Documentary. 

 

O documentário Return to the Wild: The Chis McCandless Story concentra-se 

especialmente na relação familiar dos McCandless. Traz depoimentos das filhas do primeiro 

casamento de Walt, pai de Chris, que não foram entrevistadas nos demais programas. O 

documentário explora ainda a teoria da morte de Chris por envenenamento,15 levantada por 

Krakauer em seu livro e adaptada por Sean Penn.  

No vídeo, a irmã Carine lê trechos das cartas de Chris publicadas no seu livro The 

Wild Truth, que ele lhe enviou ainda no Ensino Médio, e nas quais desabafou sobre os 

conflitos com o pai. Há também entrevistas de figuras já conhecidas como Jan Burres e 

Wayne Westerberg, cujas declarações assemelham-se às dos outros documentários.  

Em relação aos diversos programas e matérias produzidas para jornais e revistas, 

destacamos que estes serviram também para difundir o fascínio que a história e a figura de 

Chris despertaram, encorajando e até mesmo contribuindo para que a jornada do andarilho se 

tornasse uma lenda (SCHMITT, 2008). O livro-reportagem e o filme de Sean Penn também 

fazem parte desse grupo de mídias. 

 

 

                                                 
15 Ele se baseia no registro de Chris do dia 30 de julho: “EXTREMAMENTE FRACO. CULPA DA BATATA. 

SEMENTE. MUITA DIFICULDADE ATÉ PARA FICAR DE PÉ. MORRENDO DE FOME. GRANDE 

PERIGO [...]” (KRAKAUER, 1998, p. 199). A autópsia, por sua vez, apontou a inanição como a causa provável 

da morte de Chris McCandless. 
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2.5.1 Das páginas do livro para o cinema 

 

Into the Wild (Na natureza selvagem: a dramática histórica de um jovem aventureiro), 

escrito por Jon Krakauer, foi publicado em 1996 pela editora Villard e esteve na lista dos 

livros de não ficção mais vendidos do The New York Times por dois anos. 

A produção do livro durou três anos, período no qual Jon Krakauer refez o percurso de 

Christopher McCandless, visitando cidades e entrevistando familiares, amigos e pessoas que o 

jovem conheceu no caminho até o Alasca. Antes disso, Krakauer já havia colhido alguns 

depoimentos e viajado a algumas dessas cidades para escrever o artigo para a revista Outside. 

Como parte da pesquisa documental, Krakauer utilizou os registros de Chris, escritos (diário, 

cartas, cartões postais) e fotográficos. 

Adepto do alpinismo, Jon Krakauer diz que compreende o sentimento que movia 

McCandless rumo a sua aventura no Alasca: 

 

Na minha juventude, dizem-me, eu era teimoso, ocupado comigo mesmo, às 

vezes irresponsável, sorumbático. [...] Se alguma coisa capturava minha 

indisciplinada imaginação, eu a perseguia com ardor beirando a obsessão, e 

dos dezessete anos até perto dos trinta essa mania foi escalar montanhas 

(KRAKAUER, 1998, p. 143). 

 

Alpinismo é o tema do primeiro livro do jornalista, Sobre homens e montanhas, 

publicado em 1990, no qual ele reúne artigos que escreveu sobre suas experiências no esporte 

e também de outros alpinistas. Em 1997, Krakauer lançou sua terceira obra, No ar rarefeito, 

onde narra os eventos que culminaram na morte de 12 pessoas durante uma excursão ao 

Everest, maior pico do mundo, em maio de 1996. Krakauer fazia parte do grupo e tinha a 

missão de escrever uma matéria para a revista Outside sobre a comercialização do Everest.  

Sobre homens e montanhas recebeu indicação a um prêmio nacional nos Estados 

Unidos, mas foi com a publicidade de No ar rarefeito que Jon Krakauer obteve o 

reconhecimento da crítica e do público. O livro tornou-se um best-seller, recebeu o prêmio 

National Magazine e foi eleito o livro do ano pelo jornal The New York Times e pela revista 

Time. Em 1997, a obra foi finalista no National Book Critics Circle Award e, em 1998, ficou 

entre os três finalistas do Prêmio Pulitzer de não ficção.  

Jon Krakauer também usa sua escrita para denunciar alguns casos, como a tentativa de 

acobertamento do governo americano da verdade sobre a morte do astro de futebol Pat 

Tillman, que renunciou contratos milionários para integrar o exército americano após o ataque 

às torres gêmeas. A história de Tillman é relatada em Onde os homens conquistam a glória: a 
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odisseia de um soldado americano no Iraque e no Afeganistão (2009). E, em Missoula: o 

estupro e o sistema judicial em uma cidade universitária (2015), Krakauer revela alguns 

dentre os 350 casos de estupros registrados na cidade de Missoula, em Montana, entre os anos 

2008 e 2015. 

O trabalho mais recente de Krakauer é A Clean, Well-Lighted Place, um perfil de 

Christopher Alexander, considerado um ícone da arquitetura moderna. A obra faz parte da 

coleção A Vintage Short da editora Vintage e está disponível apenas em formato ebook. Ao 

todo, o jornalista publicou oito livros. Além de Na natureza selvagem, que é adotado como 

leitura em algumas escolas americanas, No ar rarefeito também foi adaptado para o cinema, 

em 1997. 

O ator e diretor Sean Penn comprou o livro de Jon Krakauer no ano em que foi 

lançado e o leu duas vezes em uma noite. No dia seguinte, ligou para o jornalista a fim de 

obter os direitos autorais para produzir o filme, e Krakauer explicou que havia um acordo de 

que qualquer conversa sobre uma possível adaptação para os cinemas deveria envolver a 

família McCandless. 

Entre os candidatos a produzirem a história de Chris para o cinema, a família escolheu 

Sean Penn, porém, a mãe de Chris voltou atrás na decisão após um sonho com o filho. Para 

Billie, era um aviso de que o longa-metragem não deveria ser feito. Dez anos depois, a 

informação de que um diretor faria um filme sobre McCandless sem o aval da família fez com 

que os pais enfim se decidissem. 

Penn revelou, em entrevista ao site Go Outside, o que chamou sua atenção na saga do 

jovem andarilho: “Essa história simplesmente me acertou num ponto fraco. [...] Em parte 

falava da dificuldade de se confiar na família e na sociedade como um todo, mas o aspecto 

mais importante era esse desejo de viajar que todo mundo tem” (KEYES, 2008, s.p). O diretor 

ressalta que buscou fazer um filme que propiciasse a mesma experiência que teve ao ler o 

livro de Krakauer. Para Penn, Chris era um jovem à frente do seu tempo que buscava um 

lugar que pudesse aceitá-lo tal como era. 

Questionado em algumas entrevistas sobre a temática recorrente em seus filmes, que 

trazem com frequência um herói rebelde, ferido e muitas vezes incontrolável, como 

percebemos em Into the Wild (Na natureza selvagem), The Indian Runner (Unidos pelo 

sangue, 1991) e The Crossing Guard (Acerto final, 1995), o diretor Sean Penn explica que 

gosta de personagens dramáticos. “I love stories about people who are smart enough to know 

that what they’re doing is destroying them, but that knowing that doesn’t help them. I’ve seen 
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them a lot. I’ve experienced it. There’s nothing more dramatic, in a way”16 (BELK; FULLER, 

2012, s.p.). 

Sean Penn tem em seu currículo trabalhos relevantes na indústria cinematográfica, 

como roteirista, produtor e diretor. Ele recebeu indicações a prêmios importantes, tanto nos 

Estados Unidos quanto na Europa, e recebeu dois Oscars, como melhor ator, em Mystic River 

(Sobre meninos e lobos, 2003) e em Milk (2008). 

Na natureza selvagem é a terceira adaptação de Sean Penn como diretor. The Indian 

Runner (Unidos pelo sangue) é inspirado na música Highway Patrolman, de Bruce 

Springsteen, e The Pledge (A promessa, 2001) é baseada em um romance do sueco Friedrich 

Dürrenmatt. 

Penn é conhecido ainda por seu ativismo social e político. Ele criticou abertamente o 

governo George Bush, em relação aos conflitos no Irã e no Iraque, em programas de televisão 

e por meio de um anúncio de página inteira no jornal The Washington Post, em outubro de 

2002. O diretor também faz trabalhos humanitários. Ele socorreu vítimas do furacão Katrina, 

em Nova Orleans em 2005, e do terremoto no Haiti, em 2010. No segundo, o ator montou 

acampamento para os desabrigados e também se instalou no local. Penn fundou a 

Organização de Socorro Haitiana e foi o primeiro não haitiano a ser nomeado embaixador 

itinerante do país, em 2012. No currículo do diretor, porém, há uma mancha: o temperamento 

agressivo. Contra ele, pesam acusações de agredir jornalistas, fãs e a ex-mulher Madonna.  

O filme, também intitulado Into the Wild, foi lançado em setembro de 2007, com 

ótima recepção por parte da crítica, que o considerou o melhor trabalho de Sean Penn na 

direção e um dos melhores lançamentos cinematográficos daquele ano. Na natureza selvagem 

não foi sucesso de bilheteria, mas conseguiu arrecadar US$ 56 milhões, tendo custado US$ 15 

milhões. De acordo com a lógica da indústria cinematográfica, foi um sucesso comercial, uma 

vez que, além de cobrir os custos, alcançou lucro de quase 300%.  

Jon Krakauer e a irmã de Chris, Carine, colaboraram na escrita do roteiro. Ela 

contribuiu especialmente nas falas da atriz Jena Malone que a interpretou no filme e 

conversou, várias vezes, com o ator Emile Hirsch sobre o irmão. Carine McCandless também 

gravou um texto para ser usado como um off17 pela sua personagem.  

                                                 
16 Eu gosto de histórias sobre pessoas que são espertas o suficiente para saber que o que estão fazendo vai 

destrui-las, mas esse saber não as ajuda. Eu vi muitas pessoas assim. Eu experimentei isso. De certa forma, não 

há nada mais dramático (tradução nossa). 
17 O termo off (off of screen) é utilizado comumente para designar duas situações distintas no cinema. Aplica-se 

off of screen quando ouvimos a voz do personagem que está presente na cena, mas fora do quadro. E usa-se o 

termo voice over (voz sobreposta) quando vemos o personagem, ouvimos sua voz, mas o som não é proveniente 

dos seus lábios. É um som extradiegético. A expressão também é utilizada quando se trata da voz de um 
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O longa foi produzido 100% em locações nos Estados Unidos e no México, e a equipe 

de produção precisou fazer quatro viagens ao Alasca para gravar cenas em diferentes estações 

do ano. O diretor só não utilizou a locação do Magic Bus, preferindo reconstituí-lo a partir de 

peças de veículos do mesmo modelo, na cidade de Cantwell, no Alasca, cerca de 80 

quilômetros do local onde Chris morreu. “Eu sabia que não filmaria ali. Teria sido ofensivo, 

uma violação ao lugar ter uma equipe de filmagem inteira. Eu estava lá para fazer uma 

peregrinação, mas também para encontrar referências” (KEYES, 2008, s.p).  

Na natureza selvagem foi indicado a vários prêmios,18 ganhando alguns, 

especialmente nas categorias de melhor filme, melhor diretor e melhor ator. O filme obteve 

duas indicações ao Oscar 2008, de melhor ator coadjuvante para Hal Holbrook e de melhor 

edição. No Brasil, o longa foi escolhido pelo público da Mostra Internacional de Cinema de 

São Paulo como o melhor filme estrangeiro, em 2008. 

Sean Penn convidou o músico Eddie Vedder da banda Pearl Jam para compor músicas 

para a trilha sonora. O cantor já havia escrito canções para os filmes Os últimos passos de um 

homem (1995) e Uma lição de amor (2001), nos quais Penn foi o protagonista. 

Na natureza selvagem recebeu duas indicações ao Golden Globe (melhor trilha e 

melhor canção) e uma ao Grammy Award (melhor canção). O filme ganhou o Golden Globe 

de melhor canção, com Guaranteed.  

O diretor fez caminho semelhante ao de Jon Krakauer em busca de informações sobre 

Chris. Ele conta que viajou para conhecer as pessoas que tiveram contato com o jovem, e diz 

que as imagens que imaginou ao ler o livro são as que levou para o filme.  

O jornalista e o diretor mantiveram relação estreita durante a produção do filme e 

foram convidados a protagonizar um episódio da terceira temporada do programa televisivo 

Iconoclastas.19 No documentário, o jornalista e o ator viajaram até o Alasca para visitar o 

ônibus no qual Chris McCandless foi encontrado. 

Percebe-se, entre o jornalista e o diretor, semelhanças que explicariam o interesse do 

segundo em adaptar o livro-reportagem, assim como similaridades de ambos com o próprio 

personagem Chris McCandless. É uma situação recorrente nos estudos sobre adaptações, 

como observa Robert Stam, em seu artigo “Teoria e prática da adaptação: da fidelidade à 

intertextualidade” (2006), ao falar sobre a autoria. “Quando Orson Welles adapta Cervantes, 

                                                                                                                                                         
narrador; dos pensamentos ou memórias de um personagem; da voz que vem de um telefone; da voz de quem 

escreveu uma carta que é lida em cena. Neste trabalho, adotamos o termo off para ambos, e analisaremos se ele e 

os flashbacks de alguma forma interrompem o relato, como apontado por Seger (2007). 
18 Disponível em: http://www.imdb.com/title/tt0758758/awards. Acesso em: 18 dez. 2017. 
19 Série produzida pelo Sundance Channel em 2006, e, no Brasil, foi transmitido pelo canal GNT. 

http://www.imdb.com/title/tt0758758/awards


49 

 

percebemos uma afinidade clara entre o romancista digressivo, paródico e carnavalesco e o 

cineasta igualmente carnavalesco e paródico” (STAM, 2006, p. 35). O teórico diz que, quando 

não há afinidades entre o autor da obra adaptada e o diretor, podem ocorrer conflitos. Stephen 

King, por exemplo, criticou abertamente a versão de Stanley Kubrick de seu livro O 

iluminado, produzindo ele mesmo depois uma minissérie para a TV.  

Não houve problemas desse gênero entre Krakauer e Penn, tendo o jornalista 

participado da produção como consultor do roteiro e concedido entrevistas para o making of 

do filme, recebendo agradecimentos do diretor nos créditos finais da película. Destaca-se 

ainda a proximidade que ambos tiveram com a família McCandless, que acompanhou a 

produção do filme e recebeu parte dos recursos provenientes do livro e do longa-metragem 

para a entidade Christopher Johnson McCandless Memorial Foundation,20 cujo objetivo é 

arrecadar fundos para entidades e pessoas necessitadas. 

Apesar da presença da família no set de filmagem, Sean Penn não deixou de abordar 

questões delicadas, especialmente as cenas que mostravam Walt e Billie brigando em frente 

aos filhos ou aos diálogos do ator Emile Hirsch que, representando Chris, dizia que não tinha 

mais família, ou que os pais eram mentirosos. O diretor comenta em entrevista no making of 

que foi um compromisso seu com a família: compartilhar o processo de construção do filme. 

“Carine McCandless passou muito tempo comigo e me deu uma compreensão profunda de 

Chris. Walt e Billie também ajudaram muito” (NA NATUREZA SELVAGEM, 2009). 

 

2.5.2 A caraterização do elenco 

 

O papel de Chris McCandless coube a Emile Hirsch (Figura 4), escolhido por Sean 

Penn por sua atuação no filme Os reis de Dogtown (2005). Hirsch iniciou sua carreira de ator 

aos 11 anos, com participações em séries de TV e em filmes, mas foi interpretando Chris 

McCandless que chamou a atenção da crítica. Ele dispensou dublês, apesar das cenas 

arriscadas em corredeiras, em colinas e entre animais selvagens, e perdeu 18 quilos para viver 

a fase debilitada do personagem. Sua caracterização impressionou o pai de Chris, Walt 

McCandless. “Olhando Emile de perto, ele não se parece muito com Chris, nem tem a mesma 

voz. [...] Mas é só vê-lo nas cenas de ação do filme, quando ele está caminhando pelo mato 

[...], ele está a cara do Chris” (KEYES, 2008, s.p.). Jon Krakauer também destaca a 

caracterização do ator. “Eu olhava para a foto de Chris e dizia. Este é o Chris verdadeiro. Mas 

                                                 
20 Disponível em: http://www.christophermccandless.info/memorialfoundation.html. Acesso em: 15 mar. 2017. 

http://www.christophermccandless.info/memorialfoundation.html
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ele (Emile Hirsch) se tornou o Chris, o que é incrível” (NA NATUREZA SELVAGEM, 

2009). 

A primeira opção de Sean Penn para o papel de protagonista era Leonardo DiCaprio. 

Na época, em 1997, ele tinha 22 anos, a mesma idade de Chris – porém, como os pais só 

concordaram com a produção do filme dez anos depois, Penn precisou procurar outro ator.  

A atuação de Emile Hirsch foi elogiada pela crítica e ele recebeu indicação a oito 

prêmios, sendo um em conjunto com o elenco. Ele ganhou quatro na categoria de melhor ator, 

entre eles o National Board of Review Awards e Palm Springs International Film. Sua 

transformação física para o personagem, quando precisou perder 18 quilos, foi comparada às 

transformações de Tom Hanks para o filme Cast Away (Náufrago, 2000) e de Christian Bale, 

em The Machinist (O operário, 2004). Fisicamente, Emile Hirsh não lembra Chris 

McCandless, apesar da mesma cor de cabelo e dos olhos; no entanto, o trabalho de 

maquiagem e figurino ajudou a compor o visual. As fotos de Chris serviram de base nessa 

tarefa: 

 

Figura 4 – Chris McCandless e ator Emile Hirsh (abaixo) 

 

Fonte: Internet. Disponível em: http://www.happyfamilyinlove.com/2016/09/caminhada-ecologica-no-

cinema.html. Acesso em: 18 nov. 2016. 

http://www.happyfamilyinlove.com/2016/09/caminhada-ecologica-no-cinema.html
http://www.happyfamilyinlove.com/2016/09/caminhada-ecologica-no-cinema.html
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Para viver os pais de Chris McCandless nos cinemas, o diretor convidou dois 

veteranos da indústria cinematográfica: William Hurt, que interpretou Walt McCandless, e 

Márcia Gay Harden, que representou a mãe, Billie. A atriz Jena Malone viveu Carine, a irmã 

de Chris. Sean Penn disse que, ao receber o aval da família para fazer o filme, procurou atores 

que o impressionaram por seus trabalhos e que julgou adequados para cada papel. A 

experiência deles também pesou na escolha do diretor. “Busquei pessoas em quem eu pudesse 

confiar a realização de seus trabalhos sem precisar dos cuidados que se tem em um filme com 

menos cenas externas que este” (NATUREZA SELVAGEM, 2009). 

 

Figura 5 – Família McCandless comemorando a formatura de Chris 

 

Fonte: Internet. Disponível em: http://butacaonartes.blogspot.com.br/2015/05/christopher-mccandless-into-wild-

hacia.html. Acesso em: 15 jan. 2017. 

 

A caracterização de William Hurt e Márcia Gay Harden aproxima-se bastante da 

feição real dos pais de Chris, com algumas variações. No filme, Hurt está mais magro que 

Walt McCandless na época dos eventos retratados, e tanto o cabelo quanto o bigode são 

menos brancos. Márcia, por sua vez, está um pouco mais forte que Billie, e com um cabelo 

mais volumoso e de cor castanha, o que contrasta com o negro dos cabelos da mãe de Chris. 

Entre Jena Malone e Carine, a semelhança ficou por conta dos olhos e cabelos castanhos, 

como podemos observar a partir da foto da família McCandless (Figura 5) e dos fotogramas 

retirados do filme (Figura 6). 

 

http://butacaonartes.blogspot.com.br/2015/05/christopher-mccandless-into-wild-hacia.html
http://butacaonartes.blogspot.com.br/2015/05/christopher-mccandless-into-wild-hacia.html
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Figura 6 – Atores William Hurt, Márcia Gay Harden e Jena Malone que interpretaram Walt, 

Billie e Carine, respectivamente 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Do elenco, o ator Hal Holbrook foi o único indicado ao Oscar, na categoria de melhor 

ator coadjuvante, por sua interpretação de Ron Franz, tornando-se o ator mais velho a ser 

nomeado a um Oscar pela academia. Na época, ele tinha 82 anos, dois anos a mais que o 

verdadeiro Russell Fritz. Ainda por esse papel, Holbrook foi indicado a outros cinco prêmios. 

Entre as pessoas que conheceram McCandless, Russell Fritz é o mais reservado. Não há 

entrevistas com ele nos programas de TV e nos documentários que exploraram a história de 

Chris. A foto abaixo (à esquerda) foi tirada por Chris, na qual percebemos semelhanças entre 

o ator e Russel Fritz, ainda que Hal Holbrook aparente ser um pouco mais forte. 

 

Figura 7 – Caracterização do ator Hal Holbrook 

 

Fonte: Livro Back to the Wild e filme Na natureza selvagem. 
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Outra atriz experiente no elenco de Na natureza selvagem é Catherine Keener. Por sua 

interpretação de Jan Burres, ela foi indicada ao Broadcast Film Critics Association Awards, 

como melhor atriz coadjuvante, e ao Screen Actors Guild Awards, na categoria de melhor 

elenco, ambos em 2008. Antes de Na natureza selvagem, Catherine e Sean Penn foram 

colegas de elenco em outros dois filmes. 

Catherine contracenou com o novato Brian Dierker. Até então a experiência dele na 

indústria cinematográfica havia sido em uma equipe técnica, como consultor em cenas de 

rafting, no filme O rio selvagem (1994). Essa também era sua função em Na natureza 

selvagem, até que Emile Hirsch sugerisse ao diretor Sean Penn que Brian era adequado ao 

papel do namorado de Jan Burres, Bob, que no filme chama-se Rainey. A caracterização do 

ator lembra o namorado de Jan Burres, como é possível verificar nas fotos abaixo, 

especialmente por conta dos cabelos longos, do bigode e da compleição física: 

 

Figura 8 – Caracterização dos personagens Jan e Rainey

 

Fontes: Livro Back to the Wild e filme Na natureza selvagem. 

 

O ator Vince Vaughn interpreta Wayne Westerberg, ex-empregador de Chris. Apesar 

de parecer um pouco mais novo, Vaughn tinha 36 anos na época da produção, idade 

aproximada de Westerberg. A cor de cabelo deles também difere, pois a de Wayne é mais 

escura, e as sobrancelhas são mais marcadas do que as do ator. A caracterização destaca-se 

com certeza por causa do cavanhaque. O verdadeiro Wayne Westerberg foi convidado pelo 

diretor Sean Penn para trabalhar na equipe de produção, sendo contratado como motorista. 
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Figura 9 – Ator Vince Vaughn (à direita) que interpretou Wayne Westerberg 

 

Fontes: Documentário Back to the Wild e filme Na natureza selvagem. 

 

Outras duas pessoas que conheceram Chris McCanddless pessoalmente estiveram no 

elenco do filme: Jim Gallien (Figura 10) interpretou a si mesmo como o caroneiro que levou 

Chris até a Stampede Trail, no Alasca, e Leonard Knight (Figura 11) está nas cenas da 

Salvation Mountain21 (Montanha da salvação). 

 

Figura 10 – Jim Gallien foi o último a ver Chris McCandless com vida 

 

Fonte: Documentário do programa 20/20 e filme Na natureza selvagem. 

 

                                                 
21 Montanha na qual Leonard trabalhou por 30 anos, pintando desenhos e frases sobre o amor e sobre Deus, em 

Niland, Califórnia. Ela tem 15 metros de altura por 50 metros de diâmetro e foi nomeada tesouro nacional dos 

Estados Unidos. Informação disponível em: https://casalnomade.com/salvation-mountain-montanha-do-amor-na-

california/. Acesso em: 14 fev. 2018. 

https://casalnomade.com/salvation-mountain-montanha-do-amor-na-california/
https://casalnomade.com/salvation-mountain-montanha-do-amor-na-california/
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A diferença de idade é perceptível ao compararmos as imagens de entrevistas 

concedidas por Jim Gallien em 1997 (imagem à esquerda), cinco anos após a morte de Chris. 

Não é a primeira vez que o eletricista interpreta a si mesmo em um filme. Em 2012, no 

documentário Back to the Wild, Gallien reencena a ocasião em que havia dado carona a Chris. 

Na caracterização do personagem, destacam-se o boné e o cavanhaque, marca registrada de 

Gallien. 

 

Figura 11 – Leonard Knight interpretou a si mesmo 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Em Na natureza selvagem, o espectador não é informado que Jim Gallien e Leonard 

Knight estão interpretando a si mesmos. A inexperiência não foi um problema para os dois, 

que se saíram bem em suas cenas. Leonard (Figura 11) contracenou com Emilie Hirsch e 

Kristen Stewart, que interpretou Tracy Trato, apresentando a eles seu trabalho de 30 anos em 

pintar mensagens sobre o amor e Deus na Montanha da Salvação, localizada próximo a Slab 

City e Niland (Califórnia). Knight ganhou um documentário sobre sua vida (Salvation 

Mountain – The Movie) que estreou nos cinemas americanos em novembro de 2017, dois anos 

após sua morte. 

Sean Penn também reuniu outras pessoas sem experiência em atuação para 

trabalharem no filme como figurantes. É o caso dos hippies nudistas que aparecem na cena 

em que Fritz dá carona a Chris até o local onde ele estava acampado e de um senhor idoso que 

participa de uma cena na qual McCandless está ao telefone público, indeciso se liga para a 
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família. E, nas cenas de apresentação musical em Slab City, nas quais Chris e Tracy cantam, a 

plateia é formada por moradores locais. 

Em um artigo para o jornal The New York Times, o cineasta brasileiro Walter Salles 

fala que, em filmes do gênero road movie,22 do qual Na natureza selvagem faz parte, a 

improvisação é um processo natural e necessário, a exemplo do que ele fez durante as 

gravações de Diários de motocicleta (2004), cinebiografia sobre a jornada de transformação 

de Ernesto Guevara. Salles buscou incorporar a realidade dos lugares pelos quais passava, 

misturando moradores locais ao elenco. 

No making of de Na natureza selvagem, o produtor Bill Pohlad explicou que a equipe 

estava comprometida em ser o mais fiel possível à história, especialmente indo aos lugares 

onde Chris esteve, ainda que pudesse simular as várias locações no estado de Utah. E, quando 

decidido que as filmagens seriam nas cidades pelas quais o andarilho passou, a produção 

buscou reconstituir alguns ambientes a partir das fotos tiradas por ele. A decisão pelo filme 

mais realista também se estendeu a outros elementos da história. O alce utilizado na cena em 

que o ator Emile Hirsh corta o animal em pedaços era real. Ele foi encontrado morto na 

estrada pela equipe de produção. 

Nosso objetivo com este capítulo foi primeiramente apresentar o protagonista do livro-

reportagem Na natureza selvagem, contextualizando os eventos que levaram à sua fuga e à 

sua morte. São eles que vão atrair a atenção de Jon Krakauer, do diretor Sean Penn e das 

inúmeras pessoas que ainda hoje cultuam a figura de Chris McCandless. Atribuímos essa 

fascinação pelo rapaz a diversas razões, como as circunstâncias de sua morte, a cobertura 

midiática e por sua jornada conter elementos que se comunicam com o imaginário de 

diferentes indivíduos, como a busca pelo autoconhecimento. 

Entendemos que a motivação nas ações de Chris McCandless está enraizada 

especialmente nos conflitos com o pai e no seu espírito aventureiro, este alimentado pelas 

viagens que empreendia desde a infância e por leituras de autores, como Jack London, que 

despertaram nele a fascinação pelo Alasca. 

Ainda que suas decisões sejam vistas como resultado de uma mente perturbada para 

alguns, o retrato que o jornalista Jon Krakauer apresenta do jovem andarilho é de um rapaz 

inteligente, preocupado com as injustiças sociais e desapegado de bens materiais. 

                                                 
22 “O road-movie constitui, de algum modo, uma actualização da quest (busca) clássica, na qual uma personagem 

parte, sozinha ou acompanhada, numa busca mais ou menos deliberada por um determinado objectivo/objecto. 

Durante essa viagem, à medida que vai ultrapassando um conjunto mais ou menos vasto de obstáculos, a 

personagem vai sofrendo também uma transformação na sua visão do mundo e nos traços fundamentais do seu 

carácter” (NOGUEIRA, 2010, p. 51).  
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No capítulo seguinte, vamos conceituar o livro-reportagem, apontando suas principais 

características e aproximações com o campo literário, inserindo a obra de Jon Krakauer nesse 

campo de estudo. A partir disso, examinaremos a narrativa de Na natureza selvagem, que 

dialoga com outros gêneros textuais utilizados pelo jornalista. Basearemos esse cruzamento 

entre textos nos estudos de Gérard Genette sobre transtextualidade.  
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3 O LIVRO-REPORTAGEM NA NATUREZA SELVAGEM, OS GÊNEROS 

TEXTUAIS E A TRANSTEXTUALIDADE 

 

“Ele estava sozinho [...]. Ele estava desligado de tudo, 

feliz, perto do coração selvagem da vida. Estava sozinho 

e era jovem, cheio de vontade e tinha um coração 

selvagem; estava sozinho no meio de um ermo de ar 

bravio, entre águas salobras, entre a colheita marítima 

de conchas, entre claridades cinzentas embaçadas.” 

(James Joyce) 

 

Neste capítulo, conceituaremos o livro-reportagem, produto do campo jornalístico, 

cujo objetivo é narrar de forma densa e aprofundada fatos que não encontram espaço nos 

jornais impressos diários. Além da possibilidade de ampliar a discussão de temas atuais e de 

interesse da audiência, ele permite que o autor experimente a aproximação do texto 

jornalístico com outros gêneros, como a literatura. 

Vamos falar mais especificamente do livro-reportagem-biografia, tipologia na qual se 

encontra o livro-reportagem Na natureza selvagem, pontuando suas principais características 

e associando-as à obra de Jon Krakauer. Identificaremos alguns dos diversos gêneros textuais 

utilizados pelo jornalista e qual o papel desempenhado por eles na narrativa do livro-

reportagem. A relação entre os diferentes gêneros textuais presentes em Na natureza selvagem 

será examinada a partir da intertextualidade, uma das relações transtextuais propostas por 

Gérard Genette. 

 

3.1 CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO LIVRO-REPORTAGEM 

 

Na natureza selvagem é uma obra de não ficção, denominada como livro-reportagem 

no campo jornalístico. Edvaldo Pereira Lima, em sua obra Páginas ampliadas: o livro-

reportagem como extensão do jornalismo e da literatura (2009, p. 26), conceitua-o como 

“[...] veículo de comunicação impressa não-periódico que apresenta reportagens em grau de 

amplitude superior ao tratamento costumeiro nos meios de comunicação jornalística 

periódicos”. O tratamento costumeiro citado por Lima refere-se principalmente aos 

procedimentos de produção das notícias publicadas nos jornais diários. Por conta do tempo e 

dos espaços exíguos, privilegia-se o texto jornalístico informativo cujo objetivo é noticiar de 

maneira objetiva e rápida. Nesse cenário, surgem algumas “fórmulas” para a construção da 

notícia. Entre essas, podemos destacar o lide e a pirâmide invertida. A primeira refere-se ao 

parágrafo inicial no qual se deve responder preferencialmente as principais perguntas acerca 
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do fato: quem, o quê, quando, onde e por quê. A segunda está relacionada à estrutura do texto 

que se desenvolve a partir do fato mais importante para o menos importante. A despeito das 

críticas quanto à superficialidade dos textos que seguem essas fórmulas, seja no rádio, no 

jornal impresso, na televisão ou na internet, tais procedimentos de produção cumprem com o 

propósito do jornalismo cotidiano, que é informar. 

O gênero textual característico do livro-reportagem é a reportagem, cujos objetivos são 

explorar o assunto de forma exaustiva, ou, como destaca Lima (2009), de maneira ampla, 

buscando os antecedentes do fato e sua repercussão na sociedade. A reportagem se configura 

no jornalismo a partir da década de 1920, atrelada a dois fatos importantes: ao surgimento de 

um novo veículo de comunicação, a revista semanal, e à configuração de um novo gênero 

jornalístico, o interpretativo. 

A classificação da reportagem como jornalismo interpretativo não é unânime entre os 

teóricos do jornalismo. A palavra pode ser usada tanto para se referir a uma ampliação da 

notícia,23 esta do gênero informativo, quanto a um texto resultado de um trabalho de captação 

e produção textual mais elaborado. No segundo caso, alguns teóricos, como Lima, 

denominam de grande-reportagem o texto resultante desse trabalho mais apurado. Nesta tese, 

vamos utilizar apenas o termo reportagem quando nos referirmos ao texto do livro-

reportagem. 

Lima aponta três condições essenciais que diferem o livro-reportagem das demais 

publicações classificadas como livro: quanto ao conteúdo, quanto ao tratamento e quanto à 

função. O objeto do qual trata o livro-reportagem é o real (conteúdo); o tratamento dado ao 

texto obedece às particularidades da linguagem jornalística; e ele tem como função 

fundamental informar, orientar e explicar (2009, p. 27-28).  

O autor destaca que o livro-reportagem prolonga o ciclo de existência do 

acontecimento, cobrindo as lacunas deixadas pela imprensa e ampliando a compreensão da 

realidade para o leitor. Essa ampliação se dá a partir de dois tipos de aprofundamento: 

 

O aprofundamento é extensivo, ou horizontal, quando o leitor é brindado 

com dados, números, informações, detalhes que ampliam quantitativamente 

sua taxa de conhecimento do tema. O aprofundamento é intensivo, ou 

vertical, quando o leitor é alimentado de informações que lhe possibilitem 

aumentar qualitativamente sua taxa de conhecimento. Isto é, há uma análise 

multiangular de causas e consequências, de efeitos e desdobramentos, de 

repercussões e implicações (LIMA, 2009, p. 40). 

 

                                                 
23 Relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social (MARQUES DE MELO, 2003). 
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Esse nível de aprofundamento da notícia só é possível nas edições de domingo dos 

jornais (ou nas tiragens especiais), nas revistas e nos livros. Na natureza selvagem é um 

exemplo do aprofundamento proporcionado pelo livro-reportagem, conforme apontado por 

Lima. As informações sobre o andarilho encontrado morto e sua posterior identificação 

couberam ao jornal, enquanto as causas da fuga de Chris, os conflitos com a família e a 

reconstituição de sua jornada precisaram de um espaço que possibilitasse um tratamento mais 

extenso, ou seja, uma revista e, subsequentemente, um livro.  

De acordo com Lima (2009), o livro-reportagem pode se originar de uma grande-

reportagem (ou de uma série de reportagens) publicada na imprensa cotidiana – a exemplo de 

Na natureza selvagem – ou de um projeto pensado desde o início para ser um livro. Porém, 

tendo por base o vínculo mais estreito com a atualidade (relação do fato com o momento 

presente), os livros-reportagens podem se dividir em dois grupos: o livro-reportagem-

instantâneo, que aproveita um fato de repercussão atual, o qual ainda reverbera na sociedade; 

e aquele que trabalha com temas mais distantes no tempo. Na natureza selvagem faz parte do 

segundo grupo, uma vez que a obra foi lançada quatro anos após a morte de Chris 

McCandless, quando o interesse da mídia e da audiência já havia diminuído. Como exemplo 

de um livro-reportagem-instantâneo, temos A tragédia de Eloá: uma sucessão de erros, 

publicado dois meses após a morte da jovem Eloá, em São Paulo. Em 2008, ela foi mantida 

em cárcere privado por seu ex-namorado e morta após cinco dias. O livro é de autoria do 

jornalista Márcio Campos, que cobriu o caso para a rede de TV Bandeirantes. 

Lima (2009) propõe uma classificação do livro-reportagem a partir de dois critérios: o 

objetivo particular com que o livro desempenha narrativamente sua função de informar e de 

orientar com profundidade e a natureza do tema da obra. Surgem assim 13 categorias, entre as 

quais destacamos o livro-reportagem-perfil. O autor salienta que não se trata de uma 

classificação definitiva, pois novas variedades de livros podem surgir, assim como é possível 

que um único tipo apresente características de mais de uma categoria. 

Segundo a conceituação de Lima, o livro-reportagem-perfil “procura evidenciar o lado 

humano de uma personalidade pública ou de uma personagem anônima que, por algum 

motivo, torna-se de interesse” (LIMA, 2009, p. 51). A escrita da reportagem-perfil tem como 

objetivo adentrar na psique do indivíduo, revelando seus valores, suas motivações, seus 

medos, seus receios, ou seja, elementos que ajudem na compreensão do biografado. Esse tipo 

de livro concentra-se no presente do indivíduo, e o texto nasce de um encontro com o 

personagem, o que não é possível quando se trata de biografia de personagens já mortos. Na 
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natureza selvagem consiste em um livro-reportagem-biografia, um desmembramento do livro-

reportagem-perfil, e tem como objetivo a reconstrução da carreira e do passado do biografado.  

A publicação de perfis é recorrente em jornais e revistas, porém, esses veículos 

apresentam um texto curto, e as informações e as interpretações trazidas pelo repórter têm 

prazo de validade. Como o perfilado é um indivíduo ainda vivo, os conceitos, as ideias e as 

posturas podem mudar com o tempo.  

A humanização (construir a notícia a partir dos personagens), presente tanto nos perfis 

quanto nos livros-reportagens-perfil, aproxima o leitor do indivíduo cuja vida está sendo 

retratada. “Toda boa narrativa do real só se justifica se nela encontramos protagonistas e 

personagens humanos tratados com o devido cuidado, com a extensão necessária” (LIMA, 

2009, p. 359).  

Vilas Boas (2002) observa que as pessoas têm prazer em se identificar com o 

biografado, de se projetarem em outras vidas: 

 

As biografias sugerem o universal embutido na particularidade do indivíduo. 

É como se o leitor se deliciasse com o fato “de não estar sozinho no mundo” 

[...]. Muitas vicissitudes humanas são atemporais. O biógrafo lida com 

“humanidades” enfrentadas por qualquer geração: os processos da 

adolescência, a puberdade, o início da fase adulta, a maturidade e o declínio. 

Sentimos os fracassos e triunfos do “herói” narrado, e o quanto poderia 

haver de nós mesmos em situações idênticas [...] (2002, p. 37, grifo do 

autor). 

 

As “humanidades”, citadas por Vilas Boas, se fazem presentes na trajetória de Chris e 

são evidenciadas pelo jornalista Jon Krakauer. Com 22 anos, recém-formado na faculdade, 

Chris estava em busca de um sentido para sua vida. Até então, ele fizera faculdade por 

exigência dos pais, que esperavam que o jovem também cursasse Direito. Porém, em meio a 

isso, havia nele um desejo profundo de viver novas experiências. Viajar, conhecer novos 

lugares e chegar ao Alasca eram algumas delas. No plano familiar, destaca-se a relação 

conflituosa com os pais – situações e dramas presentes na vida de muitos, ocasionando assim 

uma identificação com as angústias e as aspirações do jovem. “As pessoas extraordinárias 

excitam, orientam, alertam, ajudam a vivenciar o que acontece como se acontecesse conosco, 

dando dimensão imaginária à vida” (VILAS BOAS, 2002, p. 39). 

O autor observa que a biografia não é uma escrita própria de um único campo, do 

literário ou jornalístico, por exemplo. Ela é, por natureza, híbrida, pois promove a troca entre 

diferentes métodos e conhecimentos específicos. Vilas Boas diz que a biografia pode 

emprestar ferramentas da História, da Sociologia, da Psicologia e do Jornalismo. No caso do 
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texto sobre personagens em jornalismo, ele utiliza o termo livro-reportagem, assim como 

Lima. Muitas de suas reflexões sobre biografia também se aplicam ao livro-reportagem-perfil, 

ou, no nosso caso, ao livro-reportagem-biografia. 

Segundo Vilas Boas (2002), alguns elementos tornam uma biografia atraente para o 

leitor e para o mercado editorial: o biógrafo ter acesso a arquivos nunca abertos ou publicados 

e a história trazer evidências de que o personagem teve uma vida rica em experiências. 

Percebem-se esses dois elementos na trajetória de Chris: Jon Krakauer teve acesso a 

documentos, como diário, cartas e cartões postais de Chris – até então não publicados – e 

apresenta em sua narrativa evidências de que o jovem teve uma vida rica em experiências, 

como o fato de viver dois anos como andarilho e sobreviver quase quatro meses no Alasca. 

Possivelmente, foram esses aspectos que contribuíram para o interesse da mídia e que 

despertaram o fascínio de algumas pessoas pelo biografado. 

O fato de Na natureza selvagem ser uma biografia autorizada facilitou o acesso de 

Krakauer aos documentos pessoais de Chris, assim como a familiares e a amigos, 

diferentemente do que ocorre com as biografias independentes ou não autorizadas. Vilas Boas 

(2002) diz que apesar de estas proporcionarem maior liberdade, pois não sofrem interferência 

direta daqueles que guardam as informações sobre o biografado, elas podem limitar o trabalho 

do autor. 

 

3.2 O TEXTO DO LIVRO-REPORTAGEM 

 

Entre os gêneros jornalísticos, a reportagem é aquela que permite maior liberdade de 

escrita em comparação ao texto produzido no jornalismo cotidiano. Ela pode esgotar os 

recursos próprios do seu gênero e, em muitos casos, apropriar-se de recursos de outro gênero, 

como o da literatura. Essa apropriação de técnicas literárias para a construção da narrativa 

jornalística denomina-se jornalismo literário. A reportagem, assim, ao mesmo tempo em que 

cumpre seu papel de informar, amplia os recursos no tratamento narrativo.  

Felipe Pena, em seu artigo “O Jornalismo Literário como gênero e conceito”, observa 

que há diferentes interpretações para o termo jornalismo literário no Brasil: 

 

[...] trata-se simplesmente do período da história do jornalismo em que os 

escritores assumiram as funções de editores, articulistas, cronistas e autores 

de folhetins, mais especificamente o século XIX. Para outros, refere-se à 

crítica de obras literárias veiculada em jornais. Há ainda os que identificam o 

conceito com o movimento conhecido como new journalism, iniciado nas 

redações americanas da década de 1960. E também os que incluem as 
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biografias, os romances-reportagem e a ficção jornalística (PENA, 2006, p. 

13). 

 

O novo jornalismo (new journalism) surgiu nos Estados Unidos na década de 1960 e 

caracteriza-se por experimentações no texto por parte de alguns jornalistas, que levaram a um 

outro patamar o uso de elementos literários em suas obras. O espaço ocupado por eles, 

inicialmente, foram os jornais, com perfis e reportagens, passando para as revistas e chegando 

ao livro. A sangue frio (1966), denominado pelo autor Truman Capote como romance de não 

ficção, por relatar fatos com técnicas literárias, é considerada a primeira obra do novo 

jornalismo, que reuniu ainda os jornalistas Gay Talese (Time Magazine), Norman Mailer 

(Esquire Magazine) e Tom Wolfe (Herald Tribune).  

A reportagem narra o assassinato da família Clutter em Holcomb, Kansas, nos Estados 

Unidos, em 1959, e foi publicada em quatro edições da revista The New Yorker, em 1965. O 

livro foi lançado um ano depois. Capote, exímio ficcionista, lançou mão da literatura para 

narrar os fatos que levaram ao assassinato da família Clutter, reconstruindo cenas, diálogos e 

até mesmo pensamentos dos personagens. 

Lima destaca que somente quando o livro é utilizado como forma de expressão o novo 

jornalismo vai gozar de certo reconhecimento – algo que não conseguia nem no campo 

jornalístico, nem no literário. Tom Wolfe, em Radical chic: o novo jornalismo (2005), 

observa que o novo jornalismo não se constituiu em um movimento, mas apenas em um novo 

jeito de escrever reportagens com o qual muitos jornalistas se identificaram. 

Lima (2009) observa que a aproximação entre jornalismo e literatura é algo natural, 

uma vez que ambos trabalham com um objeto em comum, a escrita: 

 

[...] À medida que o texto jornalístico evolui da notícia para a reportagem, 

surge a necessidade de aperfeiçoamento das técnicas de tratamento da 

mensagem. Por uma condição de proximidade, estabelecida pelo elo comum 

da escrita, é natural compreender que, mesmo intuitivamente ou sem maior 

rigor metodológico, os jornalistas sentiam-se então inclinados a se inspirar 

na arte literária para encontrar os seus próprios caminhos de narrar o real 

(LIMA, 2009, p. 173-174). 

 

Vemos a aproximação entre literatura e jornalismo mais do que uma simples 

inspiração. Trata-se de um processo natural, dadas as próprias características de como os 

gêneros são constituídos. Em Estética da criação verbal (2003), o filósofo russo Mikhail 

Bakhtin destaca que os gêneros do discurso são resultado da atividade humana e, como tal, 

vão apresentar a mesma variedade e riqueza dessa atividade. Como consequência, temos a 
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heterogeneidade dos gêneros, uma vez que eles não são estanques. “Evidentemente, cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (2003, p. 

262, grifo do autor). 

José Luiz Fiorin, em Introdução ao pensamento de Bakhtin (2016), observa que o 

termo relativamente, em destaque, indica uma imprecisão das características e fronteiras dos 

gêneros, o que significa que um gênero tende a modificar-se continuamente na mesma medida 

que as esferas da atividade humana, como estabelece Bakhtin. Fiorin exemplifica essas 

modificações no jornalismo e no surgimento da Internet. No caso da primeira, bastaria uma 

comparação entre o gênero notícia publicada hoje e a que era produzida no início do século 

XX para perceber como ela mudou drasticamente. Já a Internet fez surgir novos gêneros, 

como o chat, o blog e o e-mail. 

Diante do exposto, é possível pensar o jornalismo literário como resultado da própria 

evolução do gênero jornalístico ou de uma mescla do jornalismo e da literatura, uma vez que, 

além de os gêneros evoluírem, eles podem ainda unir-se a outros. “Os gêneros podem 

hibridizar-se, ou seja, podem cruzar-se” (FIORIN, 2016, p. 78). 

É possível percebermos essa hibridização (ou hibridação) de gêneros nos textos que 

compõem diversos livros-reportagens, e em diferentes graus. Em Na natureza selvagem, por 

exemplo, predomina o gênero jornalístico, mas é possível encontramos um ou outro elemento 

literário, como ocorre no trecho abaixo: 

 

Em Arcata, Califórnia, nas úmidas florestas de sequóias da costa do Pacífico, 

McCandless virou à direita na auto-estrada 101 e subiu pela costa. Cem 

quilômetros ao sul da fronteira do Oregon, perto da cidade de Orick, um 

casal de nômades numa van velha parou para consultar o mapa quando 

percebeu um garoto saindo agachado das moitas na lateral da estrada. 

“Estava de calções compridos e aquele chapéu realmente estúpido”, diz Jan 

Burres, uma rubber tramp de 41 anos que estava viajando pelo Oeste 

vendendo bugigangas em feiras e mercados de troca com seu namorado Bob 

(KRAKAUER, 1998, p. 41, grifo do autor). 

 

O texto inicia com a reconstituição da cena24 em que Chris conhece Jan Burres e seu 

namorado, Bob, seguida da descrição do ambiente onde eles se encontram e também do 

veículo de Jan. Nessa descrição são usados inúmeros adjetivos, que na maior parte dos textos 

jornalísticos não são empregados, já que se privilegia a objetividade. A seguir, a citação de 

                                                 
24 Em narratologia, a cena corresponde à tentativa de reprodução/imitação de um discurso real e integral por 

parte das personagens num determinado momento em que o narrador aparenta estar ausente do episódio. 

(GALUCHO, Isabel. “Cena”. In: CEIA, Carlos. E-Dicionário de Termos Literários). 
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Jan nos remete ao texto noticioso, especialmente por conta das informações acrescentadas ao 

final de sua fala, como a ocupação e a idade, prática comum no texto jornalístico cotidiano, 

especialmente quando nos referimos a uma pessoa pela primeira vez. Oswaldo Coimbra, em 

sua obra O texto da reportagem impressa: um curso sobre sua estrutura (2004), identifica 

essas informações complementares como fragmentos descritivos. Eles são portadores de 

informações sobre os personagens, os objetos, o tempo e o espaço que configuram o cenário 

das ações. 

Já no texto abaixo, extraído do primeiro capítulo de Olga (1994), de autoria de 

Fernando Morais, prevalece o gênero literário, com o uso de construção de cena e de diálogos: 

 

 Tudo aconteceu em menos de um minuto. 

 Pontualmente às nove horas da manhã de abril de 1928, o guarda 

Gunnar Blemke atravessou a sala de audiências revestido de mogno da 

prisão de Moabit, no centro de Berlim, levando pelo braço, algemado, o 

professor comunista Otto Braun, de 28 anos. Não que Otto fosse considerado 

um preso perigoso; as algemas se justificavam por ser um acusado de “alta 

traição à pátria”, encarcerado havia um ano e meio, aguardando julgamento. 

[...] Blemke estufou o peito diante da autoridade e anunciou: 

 - Apresentando o preso Otto Braun. 

 Nesse instante ele sentiu algo duro encostado em sua nuca. Virou a 

cabeça e viu uma pistola negra apontada contra seu rosto por uma linda 

moça de cabelos escuros e olhos azuis, que exigiu com voz firme: 

 - Solte o preso! (MORAIS, 1994, p. 17). 

 

Apesar dos recursos literários presentes na obra de Fernando Morais, somos lembrados 

constantemente de que se trata de um produto jornalístico, especialmente pelo uso de fotos, de 

documentos e de correspondências oficiais, além de recortes de jornais da época. 

Lima (2009) acredita que o novo jornalismo serviu de inspiração na elaboração das 

reportagens de dois importantes veículos de comunicação criados em 1966 no Brasil: a revista 

Realidade e o Jornal da Tarde, cujo trabalho de captação e de produção dos textos era 

superior ao do jornal, levando semanas ou mesmo meses para ser concluído. Os temas 

também diferiam daqueles presentes no jornalismo cotidiano, como a tragédia e o evento 

político. As revistas passam a privilegiar as chamadas “matérias frias”: as de interesse 

humano e de cunho social. Com isso, os jornalistas tiveram oportunidade de aperfeiçoar as 

técnicas de tratamento do texto. 

Ainda em meio às reportagens produzidas pela revista Realidade e pelo Jornal da 

Tarde, e à publicação dos livros de autores do novo jornalismo nos Estados Unidos, surge no 

Brasil o romance-reportagem, na década de 1970. Em seu livro Romance-reportagem: o 

gênero (2001), Rildo Cosson ressalta que o romance-reportagem não surgiu no Brasil no 
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embalo dos americanos, mas sim em um momento específico da nossa história, o da Ditadura 

Militar: 

 

O resultado foi que, como unanimemente tem registrado a crítica do período, 

à literatura coube, então, o papel de resistir politicamente às arbitrariedades 

dessa censura nos jornais e nos outros meios de comunicação; denunciando e 

revelando as verdades omitidas no silêncio, a história mascarada pela versão 

oficial (COSSON, 2001, p. 16). 

 

Segundo Cosson, reduzir o surgimento do romance-reportagem a uma imitação do 

modelo americano é desconsiderar a história do jornalismo brasileiro. Porém, ele reconhece 

que há semelhanças entre o livro-reportagem e o romance-reportagem, pelo uso de técnicas 

narrativas literárias, destacando que o livro-reportagem denuncia e revela verdades da história 

por trás da versão oficial. Segundo classificação de Lima (2009), o romance-reportagem 

corresponderia ao livro-reportagem-denúncia. 

Algumas obras desse período, citadas por Cosson, são Aracelli, meu amor: um anjo à 

espera da justiça (1976) e Lúcio Flávio, o passageiro da agonia (1975), ambos de José 

Louzeiro, e A menina que comeu Césio (1987), de Fernando Pinto. O primeiro traz a história 

da menina Aracelli Cabrera, estuprada e morta aos seis anos de idade em Serra, no Espírito 

Santo, por dois membros de famílias ricas da cidade; Lúcio Flávio narra a trajetória de um 

ladrão de bancos que ganhou as manchetes de jornais por seus assaltos ousados e fugas 

espetaculares; A menina que comeu Césio descreve os acontecimentos do maior acidente 

radioativo no Brasil, ocorrido em 1987 e que vitimou quatro pessoas, entre eles a menina 

Leide das Neves Ferreira, de seis anos. 

Lima destaca que a utilização de técnicas narrativas literárias pelo jornalismo serve a 

um propósito: “Esse emprego é necessário porque, para alcançar poder de mobilização do 

leitor e de retenção da leitura por sua parte, a narrativa de profundidade deve possuir 

qualidade literária” (2009, p. 183). 

O autor observa que manter a atenção do leitor em uma narrativa jornalística longa é 

uma tarefa árdua, uma vez que ele tende a se dispersar com frequência. Assim, é necessário 

que o texto flua com naturalidade e apresente ritmo e cadência, fazendo transições no 

momento certo. E isso só poderia ser obtido por meio de uma constante alternância no 

emprego de recursos narrativos, tanto na elaboração do texto quanto na estruturação do 

conteúdo. Na falta dessa habilidade do autor, ler livros-reportagens-biografia pode se tornar 

cansativo para o leitor, pois há obras extensas, como Mauá: o empresário do império (1995), 
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de Jorge Caldeira, que tem 560 páginas, e Chatô: o rei do Brasil (1994), de Fernando Morais, 

com 616 páginas. 

Lima (2009), Vilas Boas (2002) e Wolfe (2005) apontam os quatro elementos da 

literatura mais utilizados pelo jornalismo literário: ponto de vista, registro dos traços do 

cotidiano, construção cena a cena e diálogo: 

a) Ponto de vista – é privilegiada a narração em terceira pessoa, apresentando-se cada 

cena por meio do olhar de um personagem. Wolfe (2005) observa que a técnica dá 

ao leitor a sensação de estar dentro da cabeça do personagem, experimentando a 

realidade emocional da cena como se fosse ele; 

b) Registro dos traços do cotidiano (reconstituição minuciosa) – o autor busca 

reconstruir cenários, gestos, hábitos, maneiras, mobiliário, vestuário e muitos 

outros detalhes que possam ajudar a revelar e compreender melhor o biografado; 

c) Construção cena a cena (ou cena presentificada da ação) – relato detalhado à 

medida que ele se desenvolve como em uma projeção cinematográfica, evitando a 

mera narrativa histórica. Trata-se de reconstruir acontecimentos da vida do 

biografado; 

d) Diálogos – de acordo com Vilas Boas, é um dos principais recursos capazes de 

despertar e manter a atenção do leitor. Wolfe observa que o diálogo também é o 

mais eficaz quando se trata de estabelecer e definir o personagem. 

Sobre o primeiro tópico, o ponto de vista, Jon Krakauer narra a história de Chris 

McCandless ora em primeira pessoa, ora em terceira. A narração em primeira pessoa está 

presente principalmente nos capítulos 14 e 15 de Na natureza selvagem. Neles, o jornalista 

compartilha sua experiência em alpinismo, em uma tentativa de desvendar as possíveis 

motivações de Chris em aventurar-se no Alasca: 

 

Minha suspeita de que a morte de McCandless não foi planejada, que se 

tratou de um terrível acidente, se origina da leitura dos poucos documentos 

que deixou e de conversas com as pessoas que estiveram com ele no último 

ano de sua vida. Mas minha percepção das intenções de McCandless vem 

também de uma perspectiva mais pessoal (KRAKAUER, 1998, p. 143). 

 

A narração em terceira pessoa ocorre especialmente em trechos nos quais Jon 

Krakauer insere informações sobre Chris, sua família, ou sobre as cidades nas quais ele 

esteve: “Na verdade, McCandless crescera no confortável ambiente de alta classe média de 

Annandale, Virgínia. Walt, seu pai, é um eminente engenheiro aeroespacial que criara 

sistemas avançados de radar [...]” (1998, p. 30). Lima (2009) utiliza a nomenclatura de 



68 

 

Norman Friedman25 e identifica o narrador em primeira pessoa como narrador protagonista e 

o em terceira pessoa como narrador onisciente neutro.  

Wolfe (2005) cita reportagens do novo jornalismo nos quais é possível encontrar 

outros pontos de vistas, como o onisciente intruso (SOS América!, de Henri Alleg), a 

onisciência seletiva múltipla (Os exércitos da noite, de Norman Mailer), o fluxo de 

consciência (O teste do ácido do refresco elétrico, de sua autoria) e o monólogo interior.  

O segundo aspecto, registro dos traços cotidianos, é percebido em grande parte nas 

descrições de ambiente e nas observações que o jornalista faz em seus encontros com os 

entrevistados, como o trecho abaixo demonstra. Trata-se do encontro entre Jon Krakauer e o 

aposentado Russell Fritz, no qual o jornalista registra as reações de Russell ao conversarem 

sobre Chris McCandless: 

 

Franz gostava cada vez mais de McCandless. “Meu Deus, como ele era 

inteligente”, o velhote grasna com voz quase inaudível. Enquanto diz isso, 

dirige o olhar para a areia no chão, entre seus pés; então para de falar. 

Inclina-se com dificuldade e sacode uma poeira imaginária da perna das 

calças. Suas juntas de ancião estalam alto no silêncio constrangedor 

(KRAKAUER, 1998, p. 63). 

 

Jon Krakauer inicia a narrativa de Na natureza selvagem com o recurso de construção 

cena a cena no encontro entre Cris McCandless e Jim Gallien, a última pessoa a vê-lo com 

vida: 

 

Jim Gallien estava a dois quilômetros e meio de Fairbanks quando viu o 

caroneiro de pé na neve, ao lado da estrada, polegar bem alto, tremendo de 

frio no amanhecer do Alasca. Não parecia ser muito velho: dezoito, talvez 

dezenove anos, no máximo (KRAKAUER, 1998, p. 15). 

 

O capítulo 1, do qual o trecho acima foi extraído, é o que desenvolve mais o recurso 

da cena presentificada. Apesar de retomar a essa técnica ao longo do livro, Jon Krakauer o usa 

em trechos curtos. Quanto aos diálogos, o jornalista reproduz poucos e esses são breves, 

prevalecendo as falas dos entrevistados. Abaixo, o diálogo de Chris com Russell Fritz quando 

eles se conheceram: 

 

“Onde é o seu acampamento?”, perguntou Franz. 

“Depois das Fontes Quentes Oh-Meu-Deus”, respondeu McCandless. 

                                                 
25 O autor desenvolve seu estudo sobre isso no texto O ponto de vista na ficção: o desenvolvimento de um 

conceito crítico, publicado no número 53 da Revista USP, em 2002. 
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“Moro nessa região há seis anos e nunca ouvi falar de um lugar com esse 

nome. Mostre-me como chegar lá”. 

(KRAKAUER, 1998, p. 61). 

 

Cada um dos elementos destacados está presente – em maior ou menor medida – em 

um livro-reportagem, como é possível perceber na variedade dos textos dos livros-reportagens 

publicados, tanto no Brasil quanto no exterior. O uso deles vai depender do estilo narrativo do 

jornalista, que tende a ser consistente em suas obras, com algumas poucas mudanças. Em Na 

natureza selvagem, prevalece o relato jornalístico, algo comum aos outros títulos de Jon 

Krakauer. 

Entretanto, o uso de elementos narrativos literários pelos autores do novo jornalismo 

não era consenso e foi alvo de questionamentos, principalmente da comunidade jornalística. 

Lima (2009) ressalta que a principal crítica era quanto à reconstituição dos diálogos, cuja 

precisão só poderia ser fruto da elaboração ficcional. Tom Wolfe não se preocupava com tais 

acusações, alegando que “os críticos simplesmente estavam aquém do que criticavam, não 

concebiam que se pudesse fazer jornalismo com tal nível de precisão, mas precisão que 

abarcava tanto a objetividade quanto a subjetividade” (LIMA, 2009, p. 206, grifo do autor). 

Essa tensão se evanesceu juntamente com a corrente do novo jornalismo na década de 1970, 

mas cujos frutos se mantiveram, dando ao jornalismo literário um novo fôlego. 

 

3.3 A ESTRUTURA E A NARRATIVA EM NA NATUREZA SELVAGEM 

 

Além do cuidado na elaboração do texto, Lima (2009) destaca que é preciso atenção 

no momento de organizar a estrutura de um livro-reportagem a fim de garantir a fluência da 

narrativa e a eficiência da mensagem. Como se trata de um texto cujo objetivo é informar e 

orientar, espera-se do jornalista habilidade na hora de ordenar a história, a fim de manter a 

coerência das informações. Tendo esses aspectos em mente, analisamos como Jon Krakauer 

organizou o livro-reportagem.  

Na natureza selvagem é composto por 18 capítulos e o epílogo. O título de cada um 

traz o nome de uma cidade, relacionada a Chris (uma das várias pelas quais ele passou), ou 

aos familiares ou ao próprio autor Krakauer. O jornalista utiliza o mesmo título em alguns 

capítulos, como ocorre com o 3 e o 7, ambos nomeados de “Cartago”, pois Chris esteve nessa 

em mais de uma ocasião. Na primeira conheceu Wayne Westerberg e, na segunda, voltou para 

trabalhar para ele. Os capítulos 14 e 15, “A geleira Stikine”, referem-se à experiência de Jon 

Krakauer em escaladas. O nome da estrada que Chris percorreu para chegar ao Alasca, 
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Stampede Trail, dá título aos capítulos 2, 17 e 18, que narram as ações relacionadas ao 

período em que Chris esteve no Alasca. Para melhor compreensão da organização do livro, 

elaboramos um quadro com o título e o conteúdo de cada um dos capítulos: 

 

Quadro 1 – Títulos e conteúdo de cada capítulo 

Capítulo Título Conteúdo 

1 O interior do Alasca Chris McCandless chega ao Alasca 

2 Stampede Trail Corpo de Chris é encontrado por caçadores de alce 

3 Cartago Entrevista com Wayne Westerberg 

4 Detrital Wash Chris abandona o carro/ Conhece Jan e Bob Burres 

5 Bullhead City Trabalho temporário de Chris 

6 Anza Borrego Entrevista com Russell Fritz  

7 Cartago Entrevista com Wayne Westerberg  

8 Alasca Histórias sobre outros aventureiros no Alasca 

9 Garganta de Davis Desaparecimento do explorador Everett Ruess 

10 Fairbanks Reconhecimento do corpo de Chris 

11 Chesapeake Beach Entrevista com os pais de Chris 

12  Annandale Relação de Chris com os pais 

13 Virgínia Beach Entrevista com Carine McCandless, irmã de Chris 

14 A geleira Stikine Experiência pessoal de Jon Krakauer com escalada 

15 A geleira Stikine Experiência pessoal de Jon Krakauer com escalada 

16 O interior do Alasca Período de Chris no Alasca 

17 A Stampede Trail Jon Krakauer visita o Magic Bus 

18 A Stampede Trail Período de Chris no Alasca/ Suspeita de envenenamento 

Epílogo  Visita dos pais ao Magic Bus 
Fonte: Krakauer (1998). 

 

A história de McCandless não é o foco dos capítulos 8, 9, 14, 15 e 17 e do epílogo. 

Neles, o relato é sobre outros aventureiros que, a exemplo de Chris, morreram em sua busca 

pela natureza selvagem (8 e 9), sobre as experiências de Jon Krakauer em alpinismo e como 

ele as relaciona a Chris McCandless (14 e 15) e sobre as visitas que o jornalista fez, sozinho e 

com os pais de Chris, ao ônibus onde o corpo do jovem foi encontrado (17 e epílogo). Mesmo 

Chris não sendo o foco nesses capítulos, o jornalista retoma com frequência fatos de sua 

história. 

Os capítulos trazem ainda as entrevistas feitas pelo jornalista e as informações 

colhidas durante esses encontros. Além de familiares e de pessoas mais próximas com quem 

Chris se correspondeu, como Russell Fritz, Wayne Westerberg e Jan Burres, há também 

entrevistas com amigos de infância de Chris, com o guarda do Serviço Nacional de Parques 

que encontrou o carro abandonado pelo jovem, com os colegas dos empregos temporários de 

McCandless e os caçadores de alce que acharam o corpo dele no ônibus.  
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Quanto à estrutura do livro-reportagem Na natureza selvagem, apesar do texto 

informativo e extenso, Krakauer mostra habilidade na construção da reportagem, redigida em 

uma estrutura não linear, ou seja, a história não segue a ordem cronológica dos 

acontecimentos, iniciando no meio da narrativa, in media res. Para mostrar os eventos 

anteriores, Jon Krakauer recorre com frequência ao flashback. 

O livro-reportagem se inicia com a chegada de Chris à trilha Stampede Trail, que será 

o ponto de partida de sua aventura no Alasca. Por meio do personagem de Jim Gallien, que 

deu carona a Chris, o narrador alerta o leitor para o perigo no qual o jovem, que se apresenta 

como Alex, está correndo. A seguir, no segundo capítulo, sabemos que Chris morreu, pois 

Krakauer narra o dia em que o corpo dele foi encontrado. Apesar da informação de que o 

nome dele é Christopher McCandless – pois ele assinara um bilhete de pedido de socorro –, 

na verdade “[...] as autoridades não sabiam quem era ele, de onde vinha, nem por que estava 

ali” (KRAKAUER, 1998, p. 26). Ao encerrar o segundo capítulo com esse trecho, Krakauer 

abre o caminho para tentar revelar quem era Chris e o que ele estava fazendo naquele local.  

A aventura de Chris no Alasca só é narrada no capítulo 16 e, antes disso, o jornalista 

apresenta a história de outros aventureiros e a sua própria, preparando o leitor para 

compreender a motivação de Chris em sua jornada. Por fim, o livro-reportagem encerra com a 

visita dos pais de Chris ao ônibus no qual o corpo do filho foi encontrado. Krakauer consegue 

construir um texto coeso, articulando diferentes ações e conflitos. Como observa Lima, 

 

Não se trata apenas de armar uma sequência após outra na dimensão 

temporal e distribui-la [...]. É também uma questão de plantar as ações-chave 

ao longo do texto [...]. Há também a preocupação com a sequência de 

conflitos menores, que no seu conjunto somativo estruturam o grande 

conflito central da obra (LIMA, 2009, p. 165-166, grifo do autor). 

 

Jon Krakauer demonstra esse cuidado na forma como a história está estruturada, e 

consegue organizar as informações de maneira coerente. Acreditamos que isso se deve a sua 

experiência na escrita de artigos de revistas. O fato de iniciarmos a leitura do livro já sabendo 

que McCandless morre poderia ter levado o jornalista a optar por contar a história em uma 

narrativa linear, iniciando com a fuga de Chris e encerrando com sua morte. Entretanto, a 

escolha de Jon Krakauer em revelar a morte de Chris no segundo capítulo, para só depois nos 

dizer como ele morreu, não foi aleatória, e sim um recurso narrativo para manter a atenção do 

leitor. 

Vilas Boas observa que o fato de o leitor já saber de antemão várias informações sobre 

o que ocorre na vida do biografado não é um problema. “À primeira vista, suspeitamos que 
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esse ‘saber’ poderá roubar parte do interesse pelo livro. Mas [...] se o engenho sobressai, se o 

biógrafo tiver aguçado senso de detalhe e timing, o que ocorre é exatamente o inverso” 

(VILAS BOAS, 2002, p. 121, grifo do autor). É um claro exemplo de que tão importante 

quanto saber o que acontece, é saber o como.  

A não linearidade também se repete na narrativa interna dos capítulos. No capítulo 3, 

por exemplo, intitulado “Cartago”, Krakauer inicia o texto descrevendo a cidade, para em 

seguida narrar o encontro entre Wayne Westerberg e Chris. Ainda nesse capítulo, o jornalista 

faz referência à vida de Chris na faculdade, aos seus pais e a eventos anteriores ao seu 

desaparecimento. 

 

3.3.1 O artigo e o livro 

 

Na natureza selvagem, como destacamos anteriormente, é uma extensão do artigo 

escrito por Jon Krakauer para a revista Outside, ao qual foram acrescidas novas informações e 

entrevistas. No capítulo “Anza-Borrego”, por exemplo, o jornalista inclui a entrevista com 

Russell Fritz. No capítulo “Virgínia Beach”, aprofunda os aspectos do relacionamento entre 

Chris e a irmã. 

Krakauer acrescentou ainda a história do explorador Everet Ruess no capítulo 9 a fim 

de traçar um paralelo à aventura de Chris. Ruess desapareceu entre os anos 1934 e 1935 aos 

20 anos de idade, durante uma de suas viagens a regiões isoladas de Utah, no oeste dos 

Estados Unidos. O jornalista reproduz trechos de algumas cartas de Ruess à família, que 

trazem reflexões semelhantes aos escritos de Chris McCandless. O corpo do jovem explorador 

nunca foi encontrado e não há informações do que possa ter lhe acontecido.  

Notamos que o texto dos capítulos 14 e 15 foram extraídos de outro livro de Krakauer, 

Sobre homens e montanhas, publicado seis anos antes de Na natureza selvagem. O livro é 

uma coletânea de 12 artigos sobre montanhismo escritos pelo repórter, sendo o último 

capítulo dedicado à sua própria experiência na geleira Stikine. Ao usar o texto do artigo em 

Na natureza selvagem, Krakauer acrescentou trechos sobre Chris McCandless e sobre o 

relacionamento com o seu próprio pai. Jon Krakauer revela que, assim como Chris, ele 

também tinha problemas com figuras de autoridade, especialmente o pai, e que sua obsessão 

na juventude – até quase os 30 anos – era escalar montanhas no Alasca e no Canadá. Em uma 

dessas ocasiões se viu à beira da morte. 

Sobre o pai, Krakauer revela: “[...] era uma pessoa irritável, extremamente 

complicada, dono de um comportamento arrogante que encobria inseguranças profundas” 
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(KRAKAUER, 1998, p. 156). Entendemos que, ao refletir sobre sua própria relação com o 

pai, Krakauer expõe que esse tipo de conflito é comum a vários jovens, especialmente aqueles 

com personalidades fortes, como Chris McCandless. 

No capítulo 11, Krakauer reutiliza a entrevista que fez com os pais de Chris, Walt e 

Billie, no artigo, e aproveita para explorar mais a relação entre eles. O jornalista também 

elabora um capítulo (17) para registrar a visita que fez ao Magic Bus, acompanhado de 

amigos, e, no epílogo, narra a ocasião em que os pais de Chris estiveram no ônibus. 

A teoria de Jon Krakauer sobre Chris ter se envenenado acidentalmente ocupa poucos 

parágrafos no artigo; no livro, é o foco central do capítulo 18. E o relacionamento de Walt 

McCandless com a ex-esposa, Márcia, que sequer é citada no artigo ou no filme, é tratado no 

capítulo 12. Em relação ao filme, o diretor Sean Penn explicou a Carine McCandless que 

incluir a outra família de Walt poderia desviar o foco da história de Chris. 

No livro-reportagem, o autor teve ainda oportunidade de fazer algumas correções em 

relação ao texto publicado na revista Outside: a primeira relacionada ao possível 

envenenamento de Chris e a segunda quanto ao período exato em que Chris ficou sem falar 

com a família. No artigo, Jon Krakauer disse que Chris não via a família há quase três anos e, 

no livro, foi registrado o período correto, de dois anos.  

Enquanto o artigo contém cinco fotos, sendo duas delas de Chris McCandless, as 

únicas imagens que constam no livro são mapas. em preto e branco, para ilustrar o percurso 

de McCandless. Eles estão localizados antes da nota do autor e dos capítulos 1, 2, 4 e 9: 

 

Figura 12 – Mapa que mostra percurso de Chris McCandless 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 6-7). 
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O mapa acima é o primeiro introduzido por Jon Krakauer em sua narrativa. Ele dá uma 

visão geral da trajetória de Chris, saindo de Atlanta para o Alasca, cuja distância é de 5.401,97 

quilômetros. Porém, o percurso do jovem foi bem maior, uma vez que ele passou por várias 

cidades dentro dos Estados Unidos (mais de uma vez em algumas) e atravessou a fronteira 

com o México, retornando ao solo americano depois. 

O artigo publicado na revista Outside e a reportagem que integra o livro Sobre homens 

e montanhas podem ser considerados como ponto de partida para o livro-reportagem Na 

natureza selvagem. Krakauer não inclui apenas fatos isolados. Fez inúmeras pesquisas, 

entrevistas, como também ampliou o registro de fatos históricos, referências à vegetação e ao 

clima das localidades citadas e registrou expressões, sotaques e gestos corporais dos 

entrevistados. 

 

3.4 RELAÇÕES TRANSTEXTUAIS 

 

Jon Krakauer constrói sua narrativa a partir do entrelaçamento de diferentes gêneros 

textuais. Além da reportagem, que é a espinha dorsal de Na natureza selvagem, estão 

presentes os gêneros diário pessoal, bilhete, carta, cartão-postal, poema, romance, entre 

outros, totalizando mais de 100 trechos distribuídos ao longo do livro-reportagem. Dessa 

constatação, surgem alguns questionamentos: de quem são esses textos? De que forma eles 

foram inseridos na narrativa? Qual a sua função?  

Para responder a essas perguntas, é necessário que analisemos como esses gêneros se 

relacionam ao texto de Jon Krakauer e, para isso, recorreremos ao conceito de 

transtextualidade proposto por Gérard Genette em Palimpsestos: a literatura de segunda mão 

(2010). Transtextualidade (ou transcendência textual do texto) é: “tudo que o coloca [texto] 

em relação, manifesta ou secreta, com outros textos” (2010, p. 13). Para Genette, um texto 

nasce do diálogo com outros textos, podendo esse diálogo se apresentar de forma explícita ou 

não. O autor explica sua concepção sobre as relações transtextuais a partir de uma analogia ao 

Palimpsesto, não por acaso o nome que dá à obra na qual discorre sobre sua teoria: 

 

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada para se 

traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode lê-la por 

transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido figurado, 

entenderemos por palimpsestos (mais literalmente: hipertextos) todas as 

obras derivadas de uma obra anterior, por transformação ou por imitação. 

Dessa literatura de segunda mão, que se escreve através da leitura, o lugar e 

a ação no campo literário geralmente, e lamentavelmente, não são 
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reconhecidos. Tentamos aqui explorar esse território. Um texto pode sempre 

ler um outro, e assim por diante, até o fim dos textos. Este meu texto não 

escapa à regra: ele a expõe e se expõe a ela. Quem ler por último lerá melhor 

(GENETTE, 2010, p. 5). 

 

O estudo das relações entre textos encontra em Mikhail Bakhtin um de seus 

precursores. Ele cunhou, na década de 1930, o termo dialogismo para referir-se ao aspecto 

dialógico de um enunciado. 

De acordo com Fiorin (2016), o conceito de dialogismo é interpretado de três 

maneiras. O primeiro diz respeito ao modo de funcionamento real da linguagem, no qual um 

enunciado se constitui a partir de outros enunciados. O segundo está relacionado a uma forma 

composicional, e ocorre quando o enunciador se apropria da(s) voz(es) de outro(s) em seu 

enunciado. Por fim, o terceiro conceito diz respeito ao sujeito que se constitui discursivamente 

a partir da apreensão das vozes sociais que fazem parte da realidade na qual ele está imerso.  

Partindo dos estudos de Bakhtin sobre dialogismo, a filósofa Julia Kristeva propôs o 

conceito de intertextualidade em um trabalho publicado na revista Critique, em 1967, na 

França. A intertextualidade pode ser compreendida a partir de que “[...] todo texto se constrói 

como um mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto” 

(1969, p. 64). Genette usa o termo intertextualidade em sua tipologia, porém, de maneira 

restritiva àquela pensada pela autora, sugerindo outros diálogos entre textos. 

O teórico aponta cinco tipos de relações transtextuais: intertextualidade, 

paratextualidade, metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade, as quais ele 

enumera em ordem crescente de abstração, implicação e globalidade.  

A intertextualidade consiste em uma relação de co-presença entre dois ou mais textos, 

ou “[...] mais frequentemente, como presença efetiva de um texto em um outro” (GENETTE, 

2010, p. 14). É quando o autor faz referência a um texto externo ao seu, o que pode ocorrer 

em diferentes graus de proximidade, de forma explícita e literal, por meio da citação, do 

plágio ou da alusão. 

A citação, de acordo com Genette, é a forma mais literal e explícita de 

intertextualidade, em que o texto de outro autor é utilizado entre aspas, com (ou sem) 

referência precisa. O plágio é o empréstimo literal e não declarado de outro texto, enquanto a 

alusão é um enunciado cuja compreensão está na sua relação com um outro enunciado. 

Essa é a relação transtextual a partir da qual podemos analisar os diferentes gêneros 

presentes em Na natureza selvagem, usados em forma de citação, tanto como epígrafe quanto 

no corpo da narrativa. Unir outras vozes ao seu texto é uma característica do estilo de escrita 
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de Jon Krakauer, e ele costuma utilizá-las em graus variados. Obras como No ar rarefeito, 

Missoula (2015) e Onde os homens conquistam a glória (2009), por exemplo, trazem um 

número menor de citações em comparação com Na natureza selvagem. 

Genette define a segunda relação transtextual, paratextualidade, como “aquilo por 

meio de que um texto se torna livro e se propõe como tal a seus leitores, e de maneira mais 

geral ao público” (2009, p. 9). É uma relação que se refere ao texto e ao conjunto de 

elementos que o circundam, não necessariamente de forma explícita e próxima. São eles: 

título, subtítulo, intertítulo, prefácios, posfácios, prólogos, notas de rodapé e epígrafes. Eles 

trazem informações sobre o produto, muitas vezes promovendo o consumo da obra. 

Tomemos como exemplo o livro Na natureza selvagem. Ele foi publicado em 1996 e, 

na impressão de 2015, traz na capa a informação de que se trata do mesmo autor do livro No 

ar rarefeito, tanto na edição em português, quanto na edição em inglês. A informação, nesse 

caso, tem a intenção de promover o consumo da obra, atestando a “importância” dela, pois se 

trata do autor de um livro, no caso No ar rarefeito, indicado a vários prêmios, entre eles, o 

Pulitzer. 

As edições mais recentes do livro em inglês informam na capa que Na natureza 

selvagem é um best-seller e que foi adaptado para o cinema, podendo incentivar a comprar o 

livro quem assistiu ao filme. Já na nova edição em português da obra, uma nota chama a 

atenção para o fato de que o autor escreveu um posfácio (outro paratexto) inédito, o que pode 

interessar leitores, que até mesmo já tenham o livro, a adquirir outro, para saber o que Jon 

Krakauer incluiu no novo posfácio. 

A contracapa traz breve sinopse da história de Chris McCandless, suscitando a 

curiosidade do leitor com perguntas: “Por onde andou, o que buscava, por que morreu? Quem 

era realmente Chris McCandless?” Há ainda um comentário de Paul Theroux, atestando a 

“qualidade” da obra: “um relato fascinante sobre idealismo, fantasia e também sobre o lado 

terrível da experiência de contato direto com a natureza”. Theroux é um escritor de literatura 

de viagem e romancista, com obras premiadas e adaptadas para o cinema, ou seja, uma 

“autoridade”, cuja opinião pode influenciar a compra do livro. O paratexto tem também como 

tarefa apresentar as referências do autor e esclarecer possíveis dúvidas quanto ao conteúdo.  

Genette observa que os elementos que compõem as mensagens paratextuais não 

possuem regularidade constante e sistemática, assim como não são necessariamente de ordem 

textual: 
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Mas deve-se pelo menos ter em mente o valor paratextual que outros tipos de 

manifestações podem conter: icônicas (as ilustrações), materiais (tudo o que 

envolve, por exemplo, as escolhas tipográficas, por vezes muito 

significativas, na composição de um livro), ou apenas factuais. Chamo de 

factual o paratexto que consiste não numa mensagem explícita (verbal ou 

não), mas num fato cuja própria existência, se é conhecida do público, 

acrescenta algum comentário ao texto e tem peso em sua recepção 

(GENETTE, 2009, p. 14, grifo do autor). 

 

No livro de Jon Krakauer há também elementos icônicos, como os mapas, sobre os 

quais já comentamos. Eles foram inseridos antes de alguns capítulos e fornecem informações 

que vão facilitar a recepção da obra, ao apresentar de maneira visual algumas informações que 

talvez fossem difíceis de serem compreendidas em forma de texto.  

Gérard Genette (2010) diz que não se deve considerar a tipologia proposta como 

classes estanques, sem comunicação ou interseções, algo que percebemos em Na natureza 

selvagem. Qualquer um dos textos utilizados como epígrafe por Krakauer pode ser 

classificado como de ordem intertextual e/ou paratextual. Intertextual porque cita 

explicitamente um outro texto (com identificação do autor e obra) e paratextual por não fazer 

parte da narrativa jornalística, estando à margem dela.  

A terceira relação transtextual é a metatextualidade, de caráter crítico, na qual o autor 

ou um dos personagens (reais ou fictícios) comentam criticamente outra obra. Como observa 

Genette, é uma relação que “une um texto a outro do qual ele fala, sem necessariamente citá-

lo (convocá-lo), até mesmo, em último caso, sem nomeá-lo [...]” (2009, p. 17). 

Em Na natureza selvagem há bastantes exemplos da relação metatextual. 

Identificamos uma no capítulo 4, no qual é reproduzido um cartão-postal enviado por Chris a 

Wayne Westerberg. Nele, Chris faz um breve comentário à obra Guerra e paz, de Liev Tolstói, 

que enviou de presente ao amigo: 

 

Por favor, agradeça de novo a Kevin por todas as roupas que me deu, eu teria 

morrido congelado sem elas. Espero que ele tenha dado aquele livro para 

você. Wayne, você deveria realmente ler Guerra e paz. [...] É um livro muito 

forte e altamente simbólico. Tem coisas nele que acho que você vai entender. 

Coisas que escapam à maioria das pessoas (KRAKAUER, 1998, p. 44). 

 

Em entrevista a Jon Krakauer, Jan Burres cita o fascínio de Chris por autores clássicos, 

especialmente Jack London. Krakauer então destaca alguns aspectos sociais abordados por 

Jack London em O chamado da floresta, entrelaçando-os à visão de mundo de Chris, o que, 

em nossa opinião, pode ser considerado como um comentário crítico sobre a obra.  
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A arquitextualidade, por sua vez, é a relação mais abstrata e implícita entre as relações 

transtextuais, de caráter puramente taxonômico. Ela é expressa por meio de termos que vão 

integrar o título ou acompanhá-lo. Em Na natureza selvagem, o subtítulo (“A dramática 

história de um jovem aventureiro”) categoriza a obra de Jon Krakauer como um drama de 

aventura, assim como ocorre no filme, que traz na capa do blu-ray e do DVD a frase “Uma 

aventura baseada em fatos reais”. Na contracapa, ao lado da palavra aventura, foi acrescida 

“drama” para se referir ao gênero do filme. 

Genette destaca que um texto não é obrigado a conhecer e a declarar sua qualidade 

genérica. Pode-se afirmar que um romance é apenas um romance porque assim foi indicado 

pelo editor ou autor? Determinar o status genérico de um texto caberia então ao leitor, ao 

crítico, ao público enfim, que pode (ou não) aceitar o status indicado previamente. Porém, 

Genette observa que isso não diminui a importância do gênero, especialmente na recepção de 

uma obra, pois ele (implícito ou não) orienta e determina a expectativa do leitor durante a 

leitura (2010, p. 17). 

Podemos falar de arquitextualidade também em relação aos diferentes textos que Jon 

Krakauer usa em Na natureza selvagem. Temos o gênero jornalístico, que consiste na maior 

parte da narrativa, e também trechos de romances, de poesia, de livros de não ficção, de cartas 

pessoais de Chris, entre outros. Alguns textos são identificados facilmente, especialmente pela 

sua composição; no entanto, outros não deixam claro a qual gênero pertence, cabendo ao 

leitor (ou não) identificá-los.  

Por fim, temos a relação transtextual denominada hipertextualidade, que consiste em 

“toda relação que une um texto B (que chamarei de hipertexto) a um texto anterior A (que, 

naturalmente, chamarei hipotexto) do qual ele brota de uma forma que não é a do comentário” 

(GENETTE, 2010, p. 18, grifo do autor). Essa relação entre o hipertexto e o hipotexto pode 

ser de imitação ou transformação, e um único hipotexto pode gerar diferentes textos 

derivados. Essa é a relação na qual Genette mais se detém na obra Palimpsestos, e que o 

teórico Robert Stam levou para o campo dos estudos sobre a adaptação. Ele é autor de livros 

como A literatura através do cinema: realismo, magia e a arte da adaptação (2008), A 

companion to literature and film (2004) e Literature and film: a guide to the theory and 

practice of filme adaptation (2008), nos quais examina algumas adaptações, apoiado no 

conceito de hipertextualidade. 

A partir dessa relação, vamos proceder à análise da adaptação de Na natureza 

selvagem para o cinema, objetivo principal deste trabalho. Antes, porém, retomaremos a 

relação de intertextualidade que, como vimos, pode ser a base para analisarmos os diversos 



79 

 

gêneros textuais utilizados por Jon Krakauer na narrativa de Na natureza selvagem. 

Consideramos importante esse procedimento, uma vez que esses textos não foram 

selecionados aleatoriamente, como é possível concluir após a leitura da obra, e também 

porque o diretor Sean Penn faz uso desse recurso em sua versão fílmica, em alguns casos 

usando trechos do livro-reportagem e, em outros, de sua própria escolha. 

 

3.5 OS DIFERENTES GÊNEROS EM NA NATUREZA SELVAGEM 

 

Na natureza selvagem traz um total de 122 citações, de 31 autores, de diferentes 

gêneros, distribuídas em 211 páginas. Diante dessa variedade de textos, propomos reuni-los 

em dois grupos, de ficção e de não ficção, apenas a título de organização, a fim de 

analisarmos a relação desses textos com a narrativa de Jon Krakauer, como também para 

sabermos quais gêneros se fazem presentes na obra. Inicialmente, nossa proposta era dividi-

los por domínio discursivo26 e gêneros textuais,27 conforme quadro elaborado por Luiz 

Antônio Marcuschi, em sua obra Produção textual, análise de gêneros e compreensão (2008). 

Porém, nos deparamos com alguns impasses: não foi possível definir a fronteira de 

alguns, como relatos de viagens e de autobiografias, e nem identificar a qual gênero 

pertenciam as obras de professores, historiadores, exploradores, ambientalistas e psiquiatras, 

cujos textos refletem sobre a psique do indivíduo e sua relação com a natureza. Aliás, só 

conseguimos definir o gênero de alguns textos quando tivemos a oportunidade de ler o livro 

do qual eles foram extraídos – a maioria em inglês –, pois apenas a leitura do trecho usado por 

Jon Krakauer não permitiu esse conhecimento. 

Mais do que classificar os gêneros, interessa-nos identificar a autoria dos textos, como 

eles foram inseridos na obra e qual o papel deles na construção narrativa, como bem observa 

Marcuschi: “[...] hoje não é mais uma preocupação dos estudiosos fazer tipologias. A 

tendência hoje é explicar como eles se constituem e circulam socialmente” (2008, p. 159). 

Propomos então reunir os textos presentes em Na natureza selvagem em ficcionais e não 

ficcionais e, sempre que possível, vamos apontar a qual gênero eles pertencem: 

                                                 
26 São práticas discursivas dentro das quais podemos identificar um conjunto de gêneros textuais 

(MARCUSCHI, 2007). 
27 Marcuschi refere-se a gênero textual como sinônimo de gênero discursivo ou gênero do discurso. 
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Quadro 2 – Textos presentes em Na natureza selvagem 

Ficção Não ficção 

Poema, romances. Notícia, reportagem, carta do 

leitor, carta pessoal, bilhetes, 

diário pessoal, biografia, 

autobiografia, guia de campo, 

relatos de viagem, obras sobre 

o homem e a natureza. 
 

Fonte: Krakauer (1998).  

 

A partir do quadro acima, percebemos que a maior parte dos textos usados por 

Krakauer são de não ficção. Eles estão inseridos na narrativa jornalística especialmente por 

meio de epígrafes, no início de cada capítulo ou por meio da citação, no corpo do texto.  

De acordo com Gérard Genette, em sua obra Paratextos editoriais (2009), a epígrafe 

pode assumir particularmente quatro funções, sendo as duas primeiras mais diretas e as outras 

mais oblíquas. A primeira função é a de comentário ou esclarecimento do título; a segunda 

função também se trata de um comentário (ou justificativa), mas relacionada ao texto; a 

terceira função, por sua vez, refere-se diretamente ao autor do texto, quando a identidade dele 

é mais essencial do que a fala dele; por fim, a quarta função refere-se tão somente à presença 

da epígrafe, qualquer que seja ela, denominado por Genette de efeito-epígrafe. “A presença ou 

a ausência de epígrafe assinala por si só, afora pequena margem de erro, a época, o gênero ou 

a tendência de um escrito” (GENETTE, 2009, p. 144). 

As epígrafes usadas por Jon Krakauer podem ser analisadas a partir da segunda 

função. Identificada por Genette como mais canônica, na maioria das vezes é enigmática, cujo 

sentido só será esclarecido após a leitura do texto. E não raro pode estar presente no final de 

um livro, o que por consequência leva a uma mudança de função: 

 

[...] com relação ao leitor, a epígrafe no início está no aguardo de sua relação 

com o texto; a epígrafe no fim, depois da leitura do texto, tem em princípio 

uma significação evidente e mais autoritariamente conclusiva: é a palavra 

final, mesmo que se finja deixá-la para outro (GENETTE, 2009, p. 135). 

 

Krakauer utiliza a epígrafe apenas no início de cada capítulo e, em alguns deles, chega 

a reproduzir até dois textos de diferentes autores. Mas há capítulos, no caso o 1, o 10 e o 11, 

nos quais são usadas apenas uma epígrafe.  

Elaboramos um quadro no qual identificamos cada texto (ficcional e não ficcional) 

inserido em Na natureza selvagem, indicando sua autoria, o destinatário e o lugar que ocupa 

na narrativa. Entre esses, selecionamos alguns para análise, buscando contemplar gêneros 
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variados, uma vez que é tarefa impossível examinar todos os textos utilizados no livro-

reportagem. Entre eles, destacamos especialmente os escritos de Chris – afinal, trata-se do 

personagem biografado na obra: 

 

Quadro 3 – Indicação de autoria dos textos utilizados em Na natureza selvagem 

Capítulo Texto Autoria Direcionado a 

quem 

Posição 

1 Cartão-postal  Alexander 

Supertramp 

Wayne 

Westerberg 

Epígrafe 

2 Grafite entalhado na 

madeira 

Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Epígrafe 

Trecho do romance 

Caninos brancos  

Jack London Leitores Epígrafe 

Bilhete de socorro Christopher 

McCandless 

A quem chegasse 

ao ônibus 

Corpo do texto 

3 Trecho do romance 

Felicidade familiar 

(sublinhado por Chris) 

Liev Tolstói Leitores Epígrafe 

 

 

Trecho do livro The 

American West as 

Living Space 

Wallace 

Stegner 

Leitores Epígrafe 

Carta Christopher 

McCandless 

À irmã Carine Corpo do texto 

Bilhete Christopher 

McCandless 

Aos pais Corpo do texto 

4 Trecho do livro Homem 

na paisagem: uma 

visão histórica da 

estética da natureza 

Paul Shepard Leitores Epígrafe 

Bilhete Alexander 

Supertramp 

A quem 

encontrasse o 

carro 

Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Trecho do romance 

Retrato do artista 

quando jovem 

James Joyce Leitores Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Cartão-postal  Alexander 

Supertramp 

Wayne 

Westerberg 

Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

 

A si mesmo Corpo do texto 
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Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

5 Trecho do romance O 

chamado da floresta 

Jack London Leitores Epígrafe 

Grafite entalhado na 

madeira 

Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Epígrafe 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Cartão-postal Alexander 

Supertramp 

Wayne 

Westerberg 

Corpo do texto 

Carta  Alexander 

Supertramp 

Jan Burres Corpo do texto 

Carta  Alexander 

Supertramp 

Jan Burres Corpo do texto 

6 Trecho do livro Walden 

(sublinhado por Chris) 

Henry David 

Thoreau 

Leitores Epígrafe 

Carta Ronald Franz Jon Krakauer Corpo do texto 

Cartão-postal Christopher 

McCandless 

Jan Burres Corpo do texto 

Cartão-postal Christopher 

McCandless 

Jan Burres Corpo do texto 

Carta Christopher 

McCandless 

Russell Fritz Corpo do texto 

7 Trecho do romance As 

aventuras de 

Huckleberry Finn 

Mark Twain Leitores Epígrafe 

Trecho do livro 

Solidão: uma volta a si 

mesmo 

Anthony Storr Leitores Epígrafe 

Trecho do livro Walden 

(sublinhado por Chris) 

Henry David 

Thoreau 

Leitores Corpo do texto 

Cartão-postal Alexander 

Supertramp 

Wayne 

Westerberg 

Corpo do texto 

Cartão-postal  Alexander 

Supertramp 

Wayne 

Westerberg 

Corpo do texto 

Cartão-postal Alexander 

Supertramp 

Jan Burres e Bob Corpo do texto 

8 Trecho do livro Em 

busca do miraculoso 

Theodore 

Roszak 

Leitores Epígrafe 

Trecho do livro 

Subindo o negro até 

Chalkyitsik 

Edward 

Hoagland 

Leitores Epígrafe 

Carta Nick Jans Jon Krakauer Corpo do texto 

Carta  Gene Rosselini A um amigo Corpo do texto 

Trecho de reportagem 

da revista Climbing – 

sobre John Waterman 

Glenn Randall Leitores Corpo do texto 

Trecho do livro Ponto Glenn Randall Leitores Corpo do texto 
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crítico – sobre John 

Waterman 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

Diário Carl McCunn A si mesmo Corpo do texto 

9 Carta Everett Ruess Irmão Waldo  Epígrafe 

Trecho do livro Terra 

dos mórmons (autor 

cita Everett Ruess) 

Wallace 

Stegner 

Leitores Epígrafe 

Inscrição em pedra Everet Ruess A si mesmo Corpo do texto 

Trecho do livro Terra 

dos mórmons 

Wallace 

Stegner 

Leitores Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Cornel Tengel Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Não especificado Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Não especificado Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Não especificado Corpo do texto 

Cartão-postal Alexander 

Supertramp 

Wayne 

Westerberg 

Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Não especificado Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Irmão Waldo Corpo do texto 

Carta  Everett Ruess Amigo Bill 

Jacobs 

Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Família Corpo do texto 

Carta Everett Ruess Família Corpo do texto 

10 Notícia The New York 

Times 

Leitores do jornal Epígrafe 

11 Trecho do romance 

Doutor Jivago 

Boris 

Pasternak 

Leitores Epígrafe 

12 Trecho do livro Walden Henry David 

Thoreau 

 

Leitores Epígrafe 

Frase G. K. 

Chesterton 

Leitores  Epígrafe 

13 Trecho do livro As 

estrelas, a neve, o fogo: 

25 anos nas regiões 

selvagens do Norte 

John Haines Leitores Epígrafe 

Carta Chris 

McCandless 

Carine 

McCandless 

Corpo do texto 

14 Trecho Carta de um 

homem 

John Menlove 

Edwards 

Leitores Epígrafe 

Diário Henry David 

Thoreau 

Leitores Epígrafe 

15 Trecho do livro As 

montanhas da 

Califórnia 

John Muir Leitores Epígrafe 

 Trecho do livro O pai 

morto 

Donald 

Barthelme 

Leitores Epígrafe 
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16 Trecho do livro Uma 

excursão pedestre de 6 

mil quilômetros pelos 

estados e territórios do 

Oeste 

Estwick Evans Leitores Epígrafe 

Trecho do livro As 

regiões selvagens e a 

mente americana 

Roderick Nash Leitores Epígrafe 

Guia Tanaina plantlore Priscilla 

Russell Kari 

Leitores Corpo do texto 

Grafite entalhado na 

madeira 

Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Casca de bétula Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Trecho do livro Walden Henry David 

Thoreau 

Leitores Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Casca de bétula Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Trecho do livro 

Felicidade familiar 

Liev Tolstói Leitores Corpo do texto 

Diário  Alexander 

Supertramp  

A si mesmo Corpo do texto 
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17 Trecho do livro Ktaadn Henry David 

Thoreau 

Leitores Epígrafe 

Frase rabiscada em um 

crânio de urso 

Alexander 

Supertramp 

Visitantes ônibus  Corpo do texto 

Grafite entalhado na 

madeira 

Alexander 

Supertramp  

A si mesmo  Corpo do texto 

Diário John Muir A si mesmo Corpo do texto 

Ensaio Paul Shepard Leitores Corpo do texto 

18 Trecho do livro O 

verão faminto 

John Campbell Leitores Epígrafe 

Trecho livro Doutor 

Jivago  

Boris 

Pasternak 

Leitores Epígrafe 

Trecho do livro Doutor 

Jivago – trecho 

marcado 

Boris 

Pasternak 

Leitores Corpo do texto 

Trecho do livro Doutor 

Jivago – trecho 

marcado 

Boris 

Pasternak 

Leitores Corpo do texto 

Trecho do livro Doutor 

Jivago – trecho 

marcado 

Boris 

Pasternak 

Leitores Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Sir John 

Richardson 

A si mesmo Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Bilhete de socorro Christopher 

McCandless 

A quem chegasse 

ao ônibus 

Corpo do texto 

Diário Alexander 

Supertramp 

A si mesmo Corpo do texto 

Poema Homens sábios 

em suas horas ruins 

Robinson 

Jeffers 

Leitores Corpo do texto 

Bilhete de despedida Alexander 

Supertramp 

A todos Corpo do texto 

Epílogo Trecho do livro 

Escaladas entre os 

Alpes 

Edward 

Whymper 

Leitores Epígrafe 

Trecho do livro Santa 

Firma 

Annie Dillard Leitores Epígrafe 

Fonte: Krakauer (1998). 

 

O capítulo 16 de Na natureza selvagem é o que traz mais citações, 25 no total, sendo a 

maior parte do diário de Chris, escrito durante o período no Alasca. Os textos utilizados por 

Krakauer têm diferentes extensões, sendo as epígrafes as mais longas e os trechos do diário de 

Chris, ou de outros aventureiros, os mais curtos. Registramos cada citação, 

independentemente de sua extensão. O jornalista fez questão de citar alguns autores lidos por 

Chris, identificando aqueles cujas obras tiveram trechos sublinhados por ele. Os escritos de 
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McCandless são nomeados, ora com seu nome verdadeiro, ora como Alexander Supertramp, 

conforme o registro no livro-reportagem. 

Elencamos apenas as obras cujos trechos foram citados no corpo do texto ou em forma 

de epígrafe – porém, o jornalista Jon Krakauer faz referência a outros autores, como Robert 

Pirsig, Charles Dickens, H. G. Wells, Michael Crichton, Friedrich Nietzsche, Nicolai Gogol e 

Jack Kerouac. Alguns são citados como leituras de Chris McCandless ou do próprio 

jornalista. Há ainda duas outras obras de Liev Tolstói, A sonata de Kreutzer e A morte de Ivan 

Ilitch, cujos títulos são apenas mencionados em Na natureza selvagem.  

Esses são alguns esclarecimentos básicos a respeito do quadro acima, para que 

possamos compreender como esses textos se relacionam com a narrativa de Jon Krakauer em 

seu livro-reportagem. Nossa análise não seguiu a ordem de apresentação dos textos; assim, 

começamos pelos que fazem parte dos gêneros de não ficção. 

 

3.5.1 Os gêneros de não ficção 

 

Jon Krakauer insere dois textos jornalísticos em sua narrativa. O primeiro é uma 

notícia sobre Chris, publicada no jornal The New York Times uma semana após encontrarem o 

corpo dele no ônibus. O texto traz o resultado da autópsia e revela que o jovem, cuja 

identidade até então não havia sido confirmada, morreu de fome. O segundo texto é uma 

reportagem, de autoria do jornalista Glenn Randall, publicada na revista Climbing, sobre o 

explorador John Waterman e inserida no corpo do texto do capítulo 8. Abaixo, discorremos 

sobre a notícia que foi reproduzida como epígrafe no capítulo 10: 
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Figura 13 – Notícia sobre a morte de Chris McCandless 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 108).  

 

Jon Krakauer estabelece a conexão entre a notícia e sua narrativa logo no primeiro 

parágrafo do capítulo: “Quando o The New York Times publicou a história sobre o andarilho, 

fazia uma semana que a Força Pública do Alasca tentava descobrir sua identidade” (1998, p. 

109). O texto da notícia levanta várias questões sobre quem seria a vítima, e elas são 

respondidas pelo jornalista no capítulo, especialmente por meio de entrevistas com Jim 

Gallien e Wayne Westerberg, que ajudaram nas investigações ao fornecer informações que 

levaram a polícia até a família de Chris. 

O jornalista reproduz duas cartas enviadas à redação da Outside, endereçadas a ele: 

uma de Russell Fritz, sobre a qual falamos no primeiro capítulo deste trabalho, e outra do 

escritor Nick Jans, inserida no capítulo 8, intitulado “Alasca”. Jans, morador de uma aldeia 
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em Ambler, no norte do Círculo Ártico, considera Chris um aventureiro como tantos outros 

que já passaram pelo Alasca: 

 

Nos últimos quinze anos, encontrei vários McCandless na região. Mesma 

história: jovens idealistas, cheios de energia, que se superestimaram, 

subestimaram a região e acabaram em dificuldade. McCandless não era de 

forma alguma único: há um bocado desses tipos perambulando pelo estado, 

tão parecidos que são quase um clichê coletivo. A única diferença é que 

McCandless acabou morto, com a história de sua estupidez escancarada na 

mídia. [...] O ascetismo artificial e a postura pseudoliterária de McCandless 

aumentam, em vez de reduzir, a culpa (KRAKAUER, 1998, p. 82-83). 

 

Apesar da clara simpatia por Chris McCandless, o que pode ser observado na narrativa 

do livro, Jon Krakauer não se esquiva de apontar as controvérsias levantadas pelo 

comportamento do jovem e destaca a fala de alguns entrevistados que consideravam Chris um 

jovem inconsequente. Vemos a inserção da carta de Nick Jans como uma tentativa de o 

jornalista polarizar as opiniões sobre o andarilho que, como vimos, são bastante diversas. 

O capítulo 8 traz a única biografia presente em Na natureza selvagem: ponto crítico, 

do jornalista Glenn Randall. O livro relata a história de John Mallon Waterman, Gene 

Rosellini e Carl McCunn, aventureiros, que tiveram destino semelhante ao de Chris no 

Alasca. Krakauer reproduz trechos de diários e de reportagens de revistas sobre os três, 

inserindo-os na narrativa do capítulo. A decisão de Krakauer em usar esses casos pode ter sido 

tomada por conta do volume de cartas que recebeu, especialmente de alasquianos, mesmo 

passados meses da publicação do artigo na Outside. Entendemos que o jornalista buscou 

mostrar que Chris não havia sido o único a tentar desvendar “a última fronteira”, como é 

conhecida a região do Alasca, e viver apenas do que a terra tinha a oferecer. Tarefa 

considerada pelo próprio Rosellini como impossível: 

 

Comecei minha vida adulta com a hipótese de que seria possível tornar-me 

um nativo da Idade da Pedra. Por mais de trinta anos, programei-me e 

condicionei-me para essa finalidade. Nos últimos dez anos, diria que 

experimentei de fato a realidade física, mental e emocional da Idade da 

Pedra. Mas, para tomar emprestada a expressão budista, finalmente chegou o 

cara-a-cara definitivo com a pura realidade. Aprendi que não é possível para 

os seres humanos tal como os conhecemos viver da terra (KRAKAUER, 

1998, p. 86). 

 

Além da paixão pela aventura, Waterman, Rosellini e McCunn apresentam outras 

semelhanças com Chris. John Waterman tinha problemas de relacionamento com o pai, que, 

após o divórcio, afastou-se dos filhos; Gene Rosellini abandonou a faculdade (Chris foi 
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convencido pela mãe a ingressar na faculdade); e, por fim, Carl McCunn, fotógrafo amador, 

planejou e preparou-se para passar cinco meses e registrar a vida selvagem próximo ao Rio 

Coleen, mas cometeu alguns erros que culminaram com sua morte. 

Assim como Chris, Walterman não tomou medidas de segurança – no caso, dispensou 

um rádio que teria sido útil para pedir socorro. E Carl McCunn nem mesmo leu algumas 

orientações impressas em sua licença de caça que, com certeza, teriam salvado sua vida. Em 

uma ocasião, quando avistou um avião, acenou uma única vez com a mão, certo de que o 

piloto retornaria para buscá-lo. No entanto, o gesto para pedir socorro eram as duas mãos 

levantadas. Apenas uma significava que estava tudo bem e que a ajuda não era necessária 

(KRAKAUER, 1998, p. 92). 

A partir das histórias extraídas do livro Ponto crítico, concluímos que Krakauer 

pretendia suscitar a discussão de que a inexperiência de Chris na região não pode ser apontada 

como a razão da sua morte, uma vez que outras pessoas, muito mais preparadas e experientes, 

também cometeram erros e morreram. Ou seja, o destino trágico de Chris não foi apenas uma 

questão de falta de preparo.  

 

3.5.2 Os gêneros de não ficção: o interpessoal 

 

Os escritos interpessoais são fundamentais na narrativa de Jon Krakauer, pois é por 

meio deles que o autor consegue revelar o biografado Christopher McCandless e, em muitos 

momentos, o seu alter ego Alexander Supertramp. O material deixado por Chris é bastante 

variado, composto por bilhetes, cartas, cartões-postais, trechos de diários e anotações feitas 

em páginas de livros, dentre os quais vamos analisar alguns, a fim de apontar como eles 

dialogam com a reportagem de Jon Krakauer e o que revelam sobre o jovem. 

Krakauer usa 57 registros pessoais de Chris em Na natureza selvagem, especialmente 

dos períodos em que ele atravessou a fronteira dos Estados Unidos com o México e em que 

esteve no Alasca. São 32 trechos do diário e oito registrados em outros materiais: grafites em 

madeira (4), casca de bétula28 (3) e crânio de um urso (1),29 além de correspondências com a 

família (anterior à fuga) e com os amigos que ele fez durante os dois anos viajando pelos 

Estados Unidos. Entre esses escritos, os que mais revelam sobre McCandless são os registros 

                                                 
28 O uso da casca de bétula nos remeteu a um trecho de Walden, obra de Henry David Thoreau, que Chris levou 

consigo: “[...] e embora me encontrasse fora do alcance da biblioteca de empréstimos comuns, estava mais que 

nunca influenciado por aqueles livros que circulam ao redor do mundo, cujas frases foram escritas originalmente 

em cascas de árvores e agora são copiadas, de tempos em tempos, em papel de linho” (p. 42 e 43). 
29 Todos deixados no ônibus. 
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no diário durante a travessia do Rio Morelos até o México. Chris escreve em terceira pessoa, 

como se Alexander Supertramp fosse um personagem, e ressalta os medos, as angústias e as 

alegrias pelas quais passou até chegar ao México. Jon Krakauer não faz juízo de valor sobre o 

fato de Chris mudar de nome e utilizar o personagem como protagonista em seu diário, apenas 

interpreta os dizeres de Alexander como uma voz de McCandless. Esses escritos contrastam 

com as anotações feitas no Alasca, que são sucintas, chegando até mesmo a constituírem-se 

em uma única palavra: 

 

Figura 14 – Diário de Chris sobre os dias no Alasca 

 

Fonte: Back to the Wild (2013, p. 236). 
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O diário de Chris foi publicado apenas no livro organizado pelos pais, Back to the 

Wild, mas Jon Krakauer teve acesso a ele e reproduziu alguns fragmentos nos capítulos 16 e 

18. Neles, são narrados os 113 dias que McCandless esteve no Alasca, divididos em o “antes” 

(16) e o “depois” (18) de ele tentar atravessar o Rio Teklanika para deixar a região. Na fileira 

à esquerda, Chris fornece bastante informação sobre sua alimentação nos primeiros 30 dias no 

ônibus, porém, há vários outros dias sem apontamentos. A falta de anotações compreende 

especialmente o período após o desperdício da carne do alce (dia 51) e os últimos 13 dias de 

vida do rapaz. Chris registrou quais livros leu, indicando quando conseguia concluir a leitura, 

como podemos observar no apontamento feito no dia 60 (“finnish Walden”). Apesar de 

bastante informativo, o diário pouco revela sobre como Chris realmente se sentia, com 

exceção de alguns eventos, como foi o caso do alce: “Não sei, parece um desastre. Agora 

queria que nunca tivesse matado o alce. Uma das maiores tragédias da minha vida” 

(KRAKAUER, 1998, p. 176); ao não conseguir atravessar o Teklanika: “Desastre... detido 

pela chuva. Rio parece impossível. Sozinho, assustado” (1998, p. 179); “Dia 100: Consegui. 

[...] Mas na condição mais fraca de vida. A morte espreita como ameaça séria” (1998, p. 203).  

Os escritos de Chris foram inseridos, em sua maioria, no corpo da reportagem, com 

exceção de alguns, usados como epígrafe, a exemplo do que ocorre logo no primeiro capítulo, 

“O interior do Alasca”. Jon Krakauer reproduz o texto do cartão-postal que jovem enviou ao 

ex-patrão Wayne Westerberg, a quem admirava e com quem manteve contato até ir para o 

Alasca. O capítulo no qual está inserido o cartão a Wayne Westerberg é sobre o dia em que 

Chris deixa Fairbanks rumo à natureza selvagem: 

 

Figura 15 – Cartão-postal de Christopher McCandless a Wayne Westerberg 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 15). 
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Além de Wayne, Chris também enviou um cartão-postal de despedida a Jan Burres, e 

ambos foram interpretados por algumas pessoas como frutos de uma mente suicida. Porém, ao 

longo da narrativa, Jon Krakauer vai descontruindo essa primeira impressão, tarefa a que se 

propõe quando diz que a morte de McCandless não foi planejada, mas sim um acidente. 

Observa ainda que Chris, especialmente no seu diário, tendia a ser dramático – o que de certa 

forma explicaria parte do conteúdo do cartão-postal a Wayne e à Jan. Quanto à certeza de que 

Chris não era um garoto suicida, o jornalista diz que sua convicção vem das anotações, às 

quais teve acesso, e também das entrevistas com as pessoas que o jovem conheceu durante a 

viagem. 

Em um cartão que enviou a Wayne, quando esteve em Bullhead City, Chris disse que 

tinha intenção de sossegar, talvez até se estabelecer na cidade, mas que esperaria até a 

primavera, período no qual surgia uma “comichão” nos seus pés, impulsionando-o a viajar. Já 

em uma conversa, Chris revelou ao ex-patrão que tinha vontade de escrever um livro sobre 

suas viagens. 

Interpretamos a inserção do cartão-postal logo no primeiro capítulo, que marca o 

início da aventura de Chris no Alasca, como um recurso narrativo do jornalista a fim de atrair 

a atenção do leitor para a história daquele jovem que já antecipa que sua viagem pode acabar 

de maneira fatal. Outro aspecto interessante é que Krakauer utiliza dois textos como epígrafes 

na maior parte dos capítulos, normalmente de autores diferentes, mas, em alguns, como no 

primeiro capítulo, tem-se apenas uma epígrafe. Acreditamos que tal procedimento é utilizado 

como um recurso narrativo. 

Krakauer utiliza o mesmo fragmento do cartão-postal no capítulo 7, “Cartago”, no 

qual fala sobre a última estada de Chris em Cartago, cidade na qual se comprometera a 

regressar para ajudar Wayne com os negócios. O bilhete de pedido de socorro de Chris está 

presente nos capítulos 2 (no qual encontram o corpo do rapaz) e 18 (últimos dias de vida 

dele). Segundo Vilas Boas (2002), os autores tendem a repetir informações na medida em que 

a narrativa assim o exigir, algo que percebeu em biografias que analisou, como Chatô, de 

Fernando Morais, Mauá, de Jorge Caldeira, e Estrela solitária: um brasileiro chamado 

Garrincha (1995), de Ruy Castro. 

Apesar da inclusão de vários textos de autoria de Chris, Krakauer usa apenas três 

como epígrafes – talvez por considerar que os escritos do biografado trouxessem maior 

veracidade quando inseridos ao longo da narrativa. Outro escrito pessoal de Chris é utilizado 

no capítulo 5, “Bullhead City”, logo abaixo de um trecho extraído do romance de Jack 

London: 
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Figura 16 – Texto de Jack London e anotação de Chris McCandless 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 49). 

 

A escrita de Chris é breve, mas cheia de significados, especialmente por ele se referir a 

dois personagens de romances de que ele gostava. O primeiro é o cão Buck, de O chamado da 

floresta, animal domesticado que desconhecia sua própria natureza de lobo, a qual Jack 

London chama de a besta primordial. Diante das terríveis condições a que o cão é submetido 

no Alasca, sua natureza de um animal selvagem se revela. É possível fazermos uma analogia 

entre a história de Buck e a jornada de Chris, que, ao se afastar da sociedade, poderia 

encontrar sua verdadeira identidade junto à natureza. 

Já o segundo personagem é o capitão Ahab, do romance Moby Dick, de Herman 

Melville. Ele se tornou um ícone na literatura clássica por sua obsessão em encontrar a baleia 

branca Moby Dick, que havia lhe arrancado parte da perna, e que, por fim, causa sua morte. 

Não se pode dizer que o capitão Ahab seja um personagem atrativo, porém, é forte, obstinado 

e experiente no que faz. Em nossa opinião, são esses atributos que despertam a admiração de 

Chris por Ahab, mas há um aspecto interessante tratado brevemente em um blog,30 que 

relacionou o filme Na natureza selvagem ao romance de Herman Melville: Chris seria o 

capitão Ahab, e o Alasca, Moby Dick, ou seja, a obsessão do andarilho. 

Bullhead City foi a cidade onde Chris possivelmente passou mais tempo nos dois anos 

em que esteve viajando. Trabalhou em tempo integral no McDonald’s, abriu uma conta 

                                                 
30 Disponível em: http://www.blog.mcientifica.com.br/moby-dick-a-baleia/. Acesso em: 13 mar. 2018. 

http://www.blog.mcientifica.com.br/moby-dick-a-baleia/
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poupança, usou seu número verdadeiro de Previdência Social e assumiu seu nome próprio. 

“Foi um rompimento atípico com seu disfarce que poderia ter alertado com facilidade seus 

pais sobre seu paradeiro” (KRAKAUER, 1998, p. 50-51). No entanto, nada disso foi o 

suficiente para mantê-lo na cidade, pois, dois meses depois, ele voltou à estrada, como 

Alexander Supertramp. 

O quarto capítulo, “Detrital Wash”, é o que traz os textos mais extensos deixados por 

Chris. Neles, o andarilho se identifica como Alexander Supertramp e narra suas aventuras em 

terceira pessoa. Jon Krakauer insere os trechos do diário em ordem cronológica dos 

acontecimentos.  

Detrital Wash é a região onde Chris abandonou o carro após uma chuva forte 

encharcar o motor. O imprevisto obrigou McCandless a rever seus valores. Em um gesto de 

“independência”, ele queimou 123 dólares que tinha consigo e foi cauteloso o suficiente para 

esconder a placa do carro, dificultando a identificação do proprietário. Os textos desse período 

são marcados pela euforia diante das novas experiências: 

 

Figura 17 – Trecho do diário de Christopher McCandless 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 48). 

 

Nesse capítulo, Krakauer narra uma sucessão de eventos que ocorrem nos primeiros 

meses de viagem de Chris, incluindo a travessia dos Estados Unidos para o México. Ao 

inserir o trecho do diário no final do capítulo, dá ênfase ao estado interior de Chris nesse 

momento. Na inserção de fragmentos anteriores, depreende-se o desespero e o 

desapontamento de Chris: 

 



95 

 

Preocupações e temores voltam à medida que o canal vai ficando cada vez 

mais estreito. Cachoeiras pequenas mas perigosas perturbam o canal. [...] O 

desespero é grande. [...] Completamente abatido e frustrado, deita-se na 

canoa no final do dia e chora (KRAKAUER, 1998, p. 45). 

 

Depois dessa aventura desastrosa, Chris decide retornar aos Estados Unidos. 

Igualmente no Alasca, quando se viu em uma situação de risco, Chris conclui que era o 

momento de dar por encerrada sua aventura, especialmente por conta da escassez da comida. 

O isolamento que ele tanto almejou acaba também por se mostrar seu inimigo, impedindo o 

seu regresso. 

Ainda no capítulo 4, Jon Krakauer retoma a angústia dos pais, que recebem a 

notificação de uma multa aplicada a Chris por pedir carona em local proibido. Assim, a 

narrativa desenvolve-se entre a felicidade expressa na anotação de Chris e o sofrimento dos 

pais. 

Ao mesmo tempo em que compõem o texto do livro-reportagem, adicionando 

informações ou reflexões à narrativa principal, os registros pessoais de Chris dão pequenas 

pistas sobre sua personalidade. 

No capítulo 3, por exemplo, o bilhete enviado aos pais poucas semanas antes de fugir 

revela as dificuldades de comunicação entre eles, algo já evidenciado por Jon Krakauer e pela 

irmã Carine. Para Chris, parecia difícil estabelecer o diálogo com Walt e Billie, como se 

percebe no bilhete abaixo: 

 

Figura 18 – Bilhete de Christopher McCandless aos pais 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 33). 

 

O texto, breve e escrito em tom impessoal, trata apenas de assuntos triviais, e contrasta 

com a correspondência de Chris para Jan Burres: 
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Figura 19 – Trecho do cartão-postal a Jan Burres 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 53). 

 

O bilhete é mais curto do que o que Chris enviou aos pais, porém, carregado de 

sentimento. Não há dúvidas da afeição de Chris por Jan e o namorado dela, Bob. Tal situação 

nos remete a Vilas Boas (2002, p. 58), que observa: “Um texto epistolar pode revelar a 

intimidade entre o remetente e o destinatário a partir da linguagem utilizada”. Fica claro, em 

uma comparação entre os dois textos, o quanto Chris se sentia mais íntimo de uma pessoa que 

ele conhecera há pouco tempo do que dos pais. 

Jon Krakauer utiliza 23 registros de diários e/ou cartas de outros seis autores, sendo 

onze somente do explorador e artista Everett Ruess, desaparecido em 1934, aos 20 anos, 

durante viagem até a cidade de Escalante, em Utah. Trechos das cartas de Everett são usados 

no capítulo 9, dedicado à história do jovem, tanto como epígrafe quanto no corpo do texto. 

Jon Krakauer acrescenta ainda textos de autores que escreveram sobre a história de Everett, 

até hoje cercada de mistérios, uma vez que seu corpo nunca foi encontrado. 

Krakauer resgata a história do rapaz e, em diversos momentos, relaciona-a à de Chris, 

especialmente por conta do conteúdo das cartas que Everett enviou à família. “Russ era tão 

romântico quanto McCandless, se não mais, e igualmente desatento à segurança pessoal. [...] 

Também como McCandless, Ruess não era detido por desconforto físico; às vezes parecia até 

saudá-lo” (KRAKAUER, 1998, p. 102). Mas é na epígrafe que mais percebemos 

aproximações entre os pensamentos de Chris e de Everett: 
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Figura 20 – Cartão-postal de Christopher McCandless a Jan Burres 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 97). 

 

Na carta, endereçada ao irmão, Waldo, é possível vislumbrar a inquietação de Ruess, 

tal qual se percebe nos escritos de Chris, tanto nas cartas enviadas aos amigos quanto no 

diário. Ele também se sentia deslocado em sociedade, preferindo a comunhão com a natureza.  

Escaladas entre os Alpes, do escritor e ilustrador inglês Edward Whymper, é uma 

entre as autobiografias presentes no livro-reportagem, onde o autor narra sua experiência em 

escalar os Alpes durante nove anos. Edward, juntamente com outros seis amigos, foi o 

primeiro homem a alcançar o topo da montanha Matterhorn, localizada entre as fronteiras 

sueca e italiana. O autor afirma que escalar os Alpes é uma experiência única, impossível de 

ser descrita e, no trecho do livro autobiográfico usado por Krakauer no epílogo, ressalta que é 

uma atividade para a qual não basta coragem, mas também preparo. 
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Figura 21 – Epígrafe do epílogo 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 208). 

 

O texto de Whympler foi usado no epílogo, onde é narrada a visita que os pais de 

Chris fizeram ao ônibus, acompanhados por Jon Krakauer, dez meses após receberem a 

notícia de que o corpo do filho havia sido encontrado naquele lugar. Krakauer registra a 

reação de Walt e Billie. Eles resistiram inicialmente a entrar no ônibus e caminharam em 

silêncio pelas áreas próximas até encontrarem coragem para fazê-lo. Os pais concordaram que 

o lugar era muito bonito, possivelmente um dos motivos para Chris querer estar ali, e 

destacam que a aventura do filho não precisava ter tido um fim trágico. O texto de Whympler 

fala sobre isso, sobre o fato de como um ato negligente poderia destruir a felicidade de uma 

vida inteira, no caso, a de Chris e dos pais. 

Há também, no livro-reportagem, trechos de relatos de viagem, cujos autores falam 

sobre suas experiências viajando pelos Estados Unidos. O advogado Estwick Evans, por 

exemplo, relata sua aventura em Uma excursão pedestre de 6 mil quilômetros pelos estados e 

territórios do Oeste. Percebemos a relação com Chris McCandless tanto pela região que ele 

resolveu explorar quanto pelo fato de ter decidido fazê-lo a pé, o que não foi fácil, por conta 

do rigoroso inverno que enfrentou em uma parte do percurso, em 1818, aos 31 anos: 
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Figura 22 – Texto de Estwick Evans 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 166). 

 

Além da semelhança na trajetória de Evans e Chris, ainda que o primeiro tenha 

cumprido um trajeto a pé maior do que o segundo, percebe-se a mesma motivação por uma 

vida mais simples e o fascínio pelo oeste americano em duas histórias separadas por um 

período de 174 anos. O capítulo 16, “Interior do Alasca”, no qual o texto serve como epígrafe, 

narra as primeiras semanas de Chris no Alasca, região na qual o andarilho acreditava que 

poderia, assim como Evans, “despojar-se dos hábitos artificiais, preconceitos e imperfeições 

da civilização”. 

Acreditamos que a escolha de Jon Krakauer em selecionar trechos de biografias e 

autobiografias tem o mesmo objetivo: mostrar que o desejo por aventuras faz parte do 

imaginário da sociedade americana, e, na maioria das vezes, está relacionado a uma busca 

pessoal do indivíduo, o que permite ao leitor do livro-reportagem compreender parte das 

motivações de Chris. 

 

3.5.3 Os gêneros de ficção 

 

A ficção se faz presente em Na natureza selvagem por meio dos gêneros poema e 

romance. Porém, diferentemente dos trechos do diário de Chris, em que temos a “voz” do 

biografado, no ficcional Krakauer deixa para o leitor a tarefa de ligar o texto à história do 

jovem. 

Um excerto da obra de Mark Twain, no capítulo 7, “Cartago”, mostra o apuro de Jon 

Krakauer ao selecionar os trechos a serem usados em seu livro-reportagem. No fragmento 
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abaixo, o narrador se refere ao herói da obra, Huckleberry Finn, que se refugia em uma 

pequena ilha no Rio Mississippi para fugir da violência do pai. Mas é possível entrelaçar a 

história do personagem de Twain com a de Chris: 

 

Figura 23 – Trecho de Mark Twain 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 72). 

 

No capítulo em questão, Jon Krakauer narra sobre a ocasião em que Chris trabalhou 

para Wayne Westerberg. O ex-patrão havia percebido que Chris tinha problemas com os pais, 

porém, isso nunca foi uma preocupação, pelo menos até a morte dele. “Se Alex estivesse aqui 

agora, eu seria capaz de dar um esporro: ‘O que você está pensando? Não falar de sua família, 

tratando-os como se fossem merda!’” (KRAKAUER, 1998, p. 74-75). Chris manteve a 

mesma atitude com Jan Burres e Russell Fritz. Eles revelaram ao jornalista que tentaram 

conversar com Chris sobre os pais, mas ele sempre se esquivava do assunto.  

Outro texto cuja autoria poderia ser atribuída a Chris é usado como epígrafe no 

capítulo 11. Trata-se de um fragmento do romance Doutor Jivago, de Boris Pasternak, que 

resume, quase com exatidão, os conflitos pelos quais McCandless passou em relação à 

descoberta de ser filho bastardo e sobre a necessidade que sentia de buscar um sentido para 

sua vida. Possivelmente, Chris também percebeu isso, pois sublinhou o texto:  
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Figura 24 – Trecho do romance Doutor Jivago 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 113). 

 

Nesse capítulo, Jon Krakauer registra ainda as entrevistas feitas com os familiares. 

Após resgatar o passado de Walt e Billie, as dificuldades financeiras que eles passaram no 

início do casamento, o texto se concentra na infância e adolescência de Chris, desvendando 

um pouco de sua personalidade. De acordo com os pais, desde pequeno, o andarilho se 

destacava em todas as áreas nas quais se dedicou, como o esporte, a música e os estudos. O 

capítulo encerra com a viagem que Chris fez ao fim do Ensino Médio e como isso o mudou. 

“E ninguém de sua família poderia prever que uma descoberta casual [...] acabaria por fazê-lo 

voltar-se para dentro de si mesmo e para longe, arrastando Chris e aqueles que o amavam para 

um atoleiro de cólera, mal-entendidos e dor” (KRAKAUER, 1998, p. 126). 

 

3.5.4 Homem e natureza 

 

A maior parte dos textos usados nas epígrafes é de autoria de professores, 

historiadores, ambientalistas e exploradores. Os excertos trazem reflexões sobre a interação 

entre o homem e a natureza e estão relacionados ao cenário americano, especialmente ao 

oeste. A escolha desses textos remete à terceira função da epígrafe apontada por Genette, 
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sobre a identidade do autor ser mais essencial do que o próprio texto. Como autoridades no 

assunto, o que eles comentam ou afirmam sobre essa integração tem a função de um atestado 

da verdade. 

No capítulo 4, a epígrafe foi extraída do livro Homem na paisagem: uma visão 

histórica da estética da natureza, do escritor, professor e ecologista Paul Shepard (1967). A 

obra faz uma análise da sociedade moderna, sua relação com a natureza e o movimento 

conservacionista. O autor também aborda o oeste americano, mas sob a perspectiva de 

exploração dos recursos naturais, destacando especialmente o que tem sido feito para a 

preservação da região, como a criação de parques. 

 

Figura 25 – Trecho da obra de Paul Shepard 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 36). 

 

As reflexões de Shepard abrangem os campos da Filosofia Natural (ou da Natureza) e 

da Ecologia Humana. Abordam não apenas aspectos físicos da natureza, mas também de que 

forma a natureza está entrelaçada com a história e a própria existência do homem. O último 
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parágrafo da epígrafe parece resumir a peregrinação de Chris, que via no isolamento 

proporcionado pela natureza a possibilidade de um encontro com seu verdadeiro eu. 

Jon Krakauer usa um texto do psiquiatra Anthony Storr, cujas obras refletem sobre o 

comportamento humano, no capítulo 7. Na obra Solidão: uma volta a si mesmo, o autor 

discorre sobre a premissa de que a felicidade só existe no casamento. Ele afirma que esta pode 

ser encontrada em outras atividades humanas, como o próprio trabalho, e não apenas em um 

relacionamento amoroso. Para dar peso aos seus argumentos, Storr analisa o perfil de 

personagens históricos que foram felizes sem, no entanto, terem se casado. O autor defende 

ainda que a capacidade do ser humano de estar sozinho pode fortalecê-lo, e que a felicidade é 

uma conquista individual. 

Foi o que Chris disse a Russell Fritz em uma longa carta, após perceber que o amigo 

havia se apegado a ele de tal forma ao ponto de sugerir adotá-lo. “[...] O que quero dizer é que 

você não precisa de mim ou de qualquer outra pessoa em volta para pôr esse novo tipo de luz 

em sua vida” (KRAKAUER, 1998, p. 68): 

 

Figura 26 – Trecho da obra de Anthony Storr 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 72). 

 

Entretanto, depois de um tempo no Alasca, Chris escreve: “FELICIDADE SÓ É 

REAL QUANDO COMPARTILHADA” (KRAKAUER, 1998, p. 197), anotação feita no 
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livro Dr. Jivago, ao lado da frase “[...] e que uma felicidade não compartilhada não é 

felicidade”. Jon Krakauer vê essa anotação como uma possível evidência de que o período de 

reclusão teria mudado o pensamento de Chris McCandless a respeito das relações humanas: 

 

Ela pode ser interpretada no sentido de que ele estivesse pronto, talvez, para 

abrir um pouco a armadura que usava em torno de seu coração, que após 

retornar à civilização pretendesse abandonar a vida de andarilho solitário, 

parar de fugir tanto da intimidade e tornar-se um membro da comunidade 

humana. Mas nunca saberemos com certeza [...] (KRAKAUER, 1998, p. 

197). 

 

A rede textual criada por Jon Krakauer em Na natureza selvagem é coesa e 

elucidativa. Os trechos citados são distintos em gênero, mas bastante próximos quanto aos 

temas presentes no livro.  

Consideramos importante a seleção de alguns textos, como os de Liev Tolstói, de 

Henry David Thoreau e de Jack London, pois são autores com os quais Chris compartilhava 

uma visão de mundo. Já os registros pessoais de McCandless fornecem informações sobre o 

seu mundo interior, suas motivações e seus conflitos. Na falta do contato direto do jornalista 

com Chris, vemos os registros do jovem como substitutos das entrevistas que normalmente 

ocorrem entre biógrafo e seu biografado. Vilas Boas diz que o texto epistolar pode desvendar 

a identidade do remetente, assim como exprimir sua visão de mundo e, também, “sua auto-

imagem (pelo menos o que é ou gostaria de ter sido)” (2002, p. 58).  

O fato de o autor e o biografado terem uma bagagem significativa de leituras pode ter 

contribuído na decisão do uso de diferentes textos na construção narrativa. Notamos que 

alguns autores citados por Jon Krakauer fazem referência a outros escritores. Edward 

Hoagland, por exemplo, cita Ernest Hemingway e William Faulkner. Tal prática remete ao 

conceito de transtextualidade de Gérard Genette: um texto está sempre se referindo a outro 

texto e esse, por sua vez, a um texto anterior. 

Além de analisarmos a relação intertextual em Na natureza selvagem, e como os 

diferentes textos usados dialogam com a narrativa principal, buscamos também revelar por 

meio dos excertos a figura do biografado, intenção esta que acreditamos ter sido o motivo que 

levou Jon Krakauer a recorrer a diferentes gêneros.  

No próximo capítulo, procederemos à análise da adaptação do livro-reportagem Na 

natureza selvagem. Apoiaremos esse exame, principalmente, nas relações transtextuais 

intertextualidade e hipertextualidade. A primeira fornecerá subsídios para identificarmos 

quais textos do livro-reportagem foram adaptados pelo diretor Sean Penn e como eles se 



105 

 

apresentam na narrativa fílmica. A segunda traz subsídios que permitem identificar quais 

procedimentos ocorreram no processo da adaptação. 
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4 OS PROCEDIMENTOS TRANSFORMACIONAIS NA ADAPTAÇÃO DE NA 

NATUREZA SELVAGEM 

 

“[...] um considerável desperdício de recursos 

textuais acontece sempre que a narrativa é 

transposta para a representação dramática. [...] Mas 

a inferioridade textual é compensada por um 

imenso ganho extratextual [...].” 

(Gérard Genette) 

 

Neste capítulo, procederemos à análise da adaptação cinematográfica do livro-

reportagem Na natureza selvagem a partir do conceito de relação hipertextual proposto por 

Gérard Genette. Nosso ponto de partida são os procedimentos transposicionais elencados pelo 

teórico, entre os quais destacamos a excisão, a concisão, a extensão temática, a expansão 

estilística e a transmodalização intermodal, presentes no processo adaptativo do diretor Sean 

Penn. 

Ao examinarmos a transmodalização intermodal, nos concentraremos na 

dramatização, que consiste em uma mudança do modo narrativo para o dramático. 

Indicaremos quais as mudanças operadas em relação ao hipotexto, especialmente quanto à 

estrutura e à temporalidade narrativa, e se elas afetaram o sentido do texto-fonte.  

 

4.1 HIPERTEXTUALIDADE E OS PROCEDIMENTOS TRANSFORMACIONAIS 

 

Após apresentar os cinco tipos de relações transtextuais, Gérard Genette (2010) se 

concentra na hipertextualidade, detalhando em que consiste o hipertexto e em como ele surge 

em sua relação com o hipotexto. De acordo com o teórico francês, o hipertexto é resultado de 

uma transformação simples ou indireta, onde a primeira é denominada tão somente de 

transformação, e a segunda, de imitação. 

A transformação consiste em um procedimento direto e mais simples em comparação 

à imitação. Nessa, o hipertexto deriva de forma maciça (toda uma obra B procede de toda uma 

obra A) e declarada (a relação com o texto-fonte está clara, oficialmente ou não). Já na 

imitação, o hipertexto não faz referência ao hipotexto, porém, não poderia existir sem ele. O 

adaptador que opta por esse procedimento se vê diante de uma tarefa mais complexa, pois, 

para criar um novo texto, necessita adquirir um certo domínio sobre o hipotexto para então 

poder transformá-lo. Esses dois tipos de transformações, quando mesclados a três regimes 
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hipertextuais propostos por Genette, resultam em diferentes práticas hipertextuais. Os regimes 

são: o lúdico, o satírico e o sério. 

 

Quadro 4 – Práticas hipertextuais 

 

Lúdico Satírico Sério 

Transformação PARÓDIA TRAVESTIMENTO TRANSPOSIÇÃO 

Imitação PASTICHE CHARGE FORJAÇÃO 

Fonte: Genette (2010). 

 

Para Gérard Genette, a transposição – que resulta do encontro da relação de 

transformação com o regime sério – é o tipo de prática hipertextual mais importante, dada a 

sua relevância histórica, o acabamento estético das obras resultantes e a variedade de 

procedimentos envolvidos. De acordo com o autor, a paródia pode se resumir a uma 

modificação pontual, mínima, ou redutível a um princípio mecânico, a exemplo do lipograma, 

que consiste em um jogo de palavras no qual se oculta intencionalmente algumas letras do 

alfabeto na construção de um texto literário; o travestimento, por sua vez, se define quase 

exclusivamente por um único tipo de transformação estilística (a trivialização); o pastiche, a 

charge e a forjação procedem todos de inflexões funcionais conduzidas exclusivamente pela 

imitação, relativamente complexa, mas que parte de um modelo. São práticas que tendem a 

resultar em textos breves, em contraste com a transposição, que pode ser aplicada a obras 

extensas que chegam até mesmo a “apagar” sua condição de obra derivada (GENETTE, 2010, 

p. 63).  

Genette organiza os procedimentos transposicionais em uma ordem crescente de 

intervenção sobre o sentido do hipotexto transformado “ou, mais exatamente, em uma ordem 

crescente do caráter manifesto e assumido dessa intervenção” (GENETTE, 2010, p. 64). São 

esses procedimentos ainda que definem, em grande parte, se uma transposição é formal ou 

temática. Na formal, o hipertexto só atinge um sentido diferente do hipotexto por acidente ou 

por uma consequência perversa e não buscada e, na temática, a transformação do sentido faz 

parte do propósito (GENETTE, 2010, p. 64).  

Assim, a transposição formal mantém o conteúdo do hipotexto, e as alterações de 

sentido que por acaso ocorram não são intencionais, mas resultado das distorções inerentes ao 

processo (GENETTE, 1997, p. 294). Já nas transposições temáticas, as mudanças são 

intencionais e dividem-se em três tipos: semântica, diegética e pragmática. Na primeira, 

ocorre uma mudança completa do sentido do hipotexto; na segunda, a alteração ocorre na 

Relação 

Regime 
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diegese, dimensão espaço-temporal designado pela narrativa; e, na terceira, são modificados 

os acontecimentos e as ações do enredo. 

Genette (2010) divide os tipos de transposição formal e temática por meio dos 

procedimentos presentes em cada uma e explica que a fronteira que separa as transposições 

formais das temáticas nem sempre é tão clara, sendo possível que em uma única obra derivada 

sejam encontrados procedimentos transformacionais de ambos os grupos. A obra adaptada é 

que vai determinar quais métodos serão utilizados: 

 

[...] todas as transposições singulares (todas as obras transposicionais) 

procedem de várias dessas operações ao mesmo tempo e só se deixam 

reconduzir a uma delas a título de característica dominante, e por concessão 

às necessidades de análise e conveniências de organização (GENETTE, 

2010, p. 64, grifo do autor). 

 

Em Na natureza selvagem, identificamos a excisão, a concisão, a extensão temática, a 

expansão estilística e a transmodalização intermodal, configurando o processo de adaptação 

do livro-reportagem como uma transposição formal, corroborado principalmente pela decisão 

do diretor Sean Penn em não alterar o sentido do hipotexto. Neste tipo de transposição, o 

trabalho do adaptador é, principalmente, traduzir a intenção de uma obra para uma outra: 

 

The sole aim of a translator, a versifier, or the author of a summary is to say 

“the same thing” as the hypotext in another language, in verse, or in more 

compact form: such transpositions are thus in principle purely formal 

(GENETTE, 1997, p. 294, grifo do autor).31 

 

Os procedimentos de excisão e de concisão consistem em transformações 

quantitativas, cujo objetivo é reduzir um texto. Genette aponta dois tipos de excisão: uma 

mais simples, porém com resultado mais agressivo, ao extrair, de uma única vez, um trecho 

significativo do texto, denominado como redução por amputação, e, a segunda, conhecida 

como apara (ou poda), procede o corte de maneira gradual, com múltiplas extrações ao longo 

do texto. Um exemplo dado pelo autor é a simplificação de obras literárias que têm suas 

tramas reduzidas para o público infanto-juvenil. 

Genette cita outros três tipos de redução: a expurgação, a autoexcisão e a 

autoexpurgação. O primeiro tem como objetivo a redução de cunho moralizante ou edificante, 

buscando extrair o que poderia perturbar ou chocar a audiência; o segundo é a excisão, porém, 

                                                 
31 O único objetivo de um tradutor, um versificador ou o autor de um resumo é dizer “o mesmo” que o hipotexto 

em outro idioma, em verso ou em forma mais compacta: tais transposições são, portanto, em princípio, 

puramente formais. 
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sob responsabilidade do autor do texto e, por fim, o terceiro, também de teor moralizante e 

igualmente executado pelo próprio autor. 

A concisão, por sua vez, tem como tarefa sintetizar um texto sem extrair partes 

significativas do ponto de vista temático. É reescrever, em um estilo mais conciso, um novo 

texto que pode, no limite, não conservar nenhuma palavra do texto original (GENETTE, 

2010, p. 87). Ela é considerada ainda um procedimento de corte de maior valor que a excisão, 

pois não se constitui apenas em extrair um texto, mas reescrevê-lo, dar a ele um novo 

acabamento. É um processo que, quando realizado pelo próprio autor, passa a ser denominado 

de autoconcisão. 

A extensão temática e a expansão estilística são duas práticas de ampliação. A 

primeira consiste na adição de um novo episódio à história, e é característica do teatro francês 

dos séculos XVII e XVIII, quando os autores acrescentavam ações com objetivo de 

complementar o material a ser encenado, normalmente insuficiente para prover os cinco atos. 

Por meio da extensão temática, podem-se acrescentar também novos personagens.  

A expansão estilística implica um aumento significativo de trechos do texto, ou, como 

observa Genette, um aumento simplificado “[...] consiste em dobrar ou triplicar a extensão de 

cada frase do hipotexto” (GENETTE, 2010, p. 107).  

Por fim, a prática transposicional que promove uma maior intervenção sobre o sentido 

do hipotexto é a transmodalização. Ela caracteriza-se por qualquer tipo de mudança operada 

no modo de representação do texto-fonte e apresenta-se de duas formas: intermodal, passagem 

de um modo a outro, e intramodal, mudança que afeta o funcionamento interno do modo. 

Tanto a transmodalização intermodal quanto a transmodalização intramodal dividem-

se em duas subcategorias. Na mudança de um modo a outro, tem-se a dramatização (do 

narrativo para o modo dramático) e a narrativização (do dramático para o narrativo), na qual 

um filme ou mesmo uma série (ambos do campo dramático) ganha sua versão narrativa, como 

ocorreu, por exemplo, com a série Arquivo X, que teve alguns episódios publicados em livro. 

Entre os filmes que migraram das telas para as páginas, podemos citar Alien (1979), Resident 

Evil32 (2002), Branca de Neve e o Caçador (2012), O Exterminador do Futuro (1984), Os 

Gonnies (1985) e A Garota da Capa Vermelha (2011).  

Quanto à transmodalização intramodal, esta apresenta variações no modo narrativo e 

no modo dramático, ou seja, um hipertexto é criado no mesmo modo de representação do seu 

                                                 
32 O texto-fonte é, na realidade, um jogo de videogame, que primeiro foi adaptado para os cinemas e 

posteriormente para livro. De acordo com Linda Hutcheon na obra Uma teoria da adaptação (2013), os 

videogames se configuram no modo participativo, enquanto o filme e o livro, no modo mostrar e contar, 

respectivamente.  
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hipotexto. Pode ser um filme adaptado de outro filme (remake, por exemplo), assim como 

uma peça teatral inspirada em outra peça.  

Podemos falar de transmodalização intermodal ao nos referirmos à adaptação de Na 

natureza selvagem: a passagem do modo narrativo (livro-reportagem) para o dramático 

(filme). Ao discorrer sobre esse tipo de transformação transposicional, Genette (2010) 

concentra-se no teatro como exemplo do modo dramático, apenas citando as adaptações 

cinematográficas ao falar das transposições de romances de sucesso para o palco. Robert Stam 

percebeu o potencial da teoria de Genette para os estudos do cinema. No capítulo intitulado 

“Do texto ao intertexto”, que faz parte da obra Introdução à teoria do cinema (2003), o autor 

retoma os conceitos de intertextualidade, proposto por Julia Kristeva, e, de dialogismo, de 

Mikhail Bakhtin, e diz que a intertextualidade não se reduz às discussões sobre as influências 

ou fontes de um texto, mas que é possível estendê-lo ao processo de produção fílmica. 

Exemplificando sua proposta em nosso objeto de pesquisa, o intertexto do longa-metragem 

Na natureza selvagem se constitui do conjunto de gêneros e de discursos aos quais o filme faz 

referência, como outros gêneros cinematográficos ou mesmo outros filmes de Sean Penn: 

 

O dialogismo opera no interior de qualquer produção cultural, seja ela culta 

ou inculta, verbal ou não-verbal, intelectualizada ou popular. O artista 

cinematográfico, nessa concepção, torna-se um orquestrador, o amplificador 

das mensagens em circulação emitidas por todas as séries – literárias, 

visuais, musicais, cinematográficas, publicitárias etc. (STAM, 2003, p. 230). 

 

Partindo dessas considerações gerais sobre a intertextualidade e o dialogismo, Robert 

Stam chega ao conceito de transtextualidade de Gérard Genette e cita exemplos 

cinematográficos das cinco relações transtextuais. A primeira, a intertextualidade, ocorre em 

Na natureza selvagem, por exemplo, com a inserção de trechos de obras literárias ou ainda 

por meio de uma cena33 na qual o protagonista, Chris McCandless, está lendo um livro. 

Os elementos paratextuais cinematográficos são os pôsteres, os trailers, as entrevistas 

com o diretor, os comerciais de TV, as resenhas, além de produtos como brinquedos, bonecos, 

livros, músicas (CD). Stam observa que tais materiais remodelam a experiência e a 

compreensão do espectador em relação ao filme, semelhantemente ao que ocorre com uma 

obra literária e seus elementos paratextuais.  

Na natureza selvagem gerou muitos desses produtos citados por Stam, como pôsteres, 

canecas, blusas, adesivos, CD de música, entre outros, e, passados dez anos do lançamento do 

                                                 
33 Série de planos que ocorrem em um único ambiente. 
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filme, esses produtos ainda estão disponíveis para compra. Em um ensaio34 sobre a 

experiência de consumo do filme Na natureza selvagem, os pesquisadores Wided Batat e 

Markus Wohlfeil (2009) explicam que, após assistirem ao longa-metragem, buscaram tornar a 

experiência cinematográfica em algo tangível, comprando o DVD, o CD com a trilha sonora e 

o pôster autografado pelo elenco. 

Na relação metatextual, Stam identifica aqueles filmes que fazem referência ao seu 

hipotexto ou a outros hipertextos de forma crítica. Também ocorreria a metatextualidade 

quando um filme, como Thelma e Louise (1991), coloca personagens femininas ao volante, 

em uma crítica implícita ao caráter masculino que domina o gênero road movie. 

Compreendemos que a proposta de Genette sobre o comentário crítico presente em uma obra, 

evocado pelo narrador ou pelo personagem, também pode ser aplicado ao cinema, ainda que 

Stam não proponha isso. 

O autor observa que a arquitextualidade está relacionada ao desejo ou à relutância de 

um texto em caracterizar-se direta ou indiretamente em seu título, como um poema, ensaio, 

romance ou filme (STAM, 2003, p. 233). Como exemplo, Stam destaca filmes que mantêm 

referência ao hipotexto literário e seu título, algo que o diretor Sean Penn fez ao dar o mesmo 

nome do livro de Jon Krakauer ao seu filme. 

Para Stam, a hipertextualidade é a relação mais sugestiva à análise fílmica: 

 

O termo “hipertextualidade” possui uma rica aplicação potencial ao cinema, 

especialmente aos filmes derivados de textos preexistentes de forma mais 

precisa e específica que a evocada pelo termo “intertextualidade”. A 

hipertextualidade evoca, por exemplo, a relação entre as adaptações 

cinematográficas e os romances originais, em quem as primeiras podem ser 

tomadas como hipertextos derivados de hipotextos preexistentes, 

transformados por operações de seleção, amplificação, concretização e 

atualização (STAM, 2003, p. 233-234). 

 

O autor ressalta que a relação hipertextual aplicada ao cinema poderia permitir 

também uma análise de obras como os remakes, as sequências e as paródias, onde a versão 

original se configuraria como o texto-fonte. Outra contribuição do conceito de 

intertextualidade aos estudos sobre adaptações fílmicas é que ele revela a permuta 

interminável entre os textos, tornando desnecessária a discussão sobre fidelidade.  

                                                 
34 “Getting lost ‘Into the Wild’: Understanding consumer’s movie enjoyment through a narrative transportation 

approach”. Os autores Batat e Wohlfeil são professores em universidades da França e da Irlanda, 

respectivamente, e, após assistirem Na natureza selvagem, escreveram um artigo sobre suas experiências como 

espectadores e de que forma foram afetados pela narrativa, pelos personagens, entre outros elementos.  
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No artigo “Teoria e prática da adaptação”, Stam discute as contribuições dos teóricos 

estruturalistas e pós-estruturalistas em um novo olhar sobre os estudos da adaptação, agora 

não mais marcado por termos pejorativos como infidelidade ou traição, mas visto como uma 

interpretação, uma leitura do hipotexto, que pode dar origem a um número infinito de leituras 

(STAM, 2006, p. 27). 

Entre as transformações transposicionais destacadas por Genette (2010), a 

transmodalização é a que implica uma maior mudança em relação ao hipotexto. Ele concebe a 

transmodalização como uma transformação na forma de representar uma obra ficcional que 

pode ser classicada como dramática ou narrativa.  

Em nossa análise do processo adaptativo de Na natureza selvagem, vamos apontar as 

principais mudanças empreendidas pelo diretor Sean Penn, buscando reconhecer em algumas 

delas as práticas hipertextuais propostas por Gérard Genette.  

 

4.2 NA NATUREZA SELVAGEM: A RELAÇÃO DO HIPERTEXTO COM SEU 

HIPOTEXTO 

 

O filme Na natureza selvagem é constituído substancialmente do conteúdo do 

hipotexto. Em uma entrevista ao site MoviesOnline, o diretor Sean Penn explicou como foi o 

tratamento dado ao texto-fonte no processo da adaptação. Ele disse que utilizou cerca de 75% 

do material do livro-reportagem, tal como ele se apresenta, e que os 25% restantes receberam 

tratamento cinematográfico. Um exemplo desse tratamento são as descrições dos lugares 

pelos quais Chris passou, que, no filme, foram substituídas por imagens de paisagens sob 

diferentes ângulos da câmera, desde as tomadas panorâmicas até as em primeiro plano. Como 

observa Genette, os atores e cenários são apresentados visualmente na cena dramática, 

tornando a pausa descritiva inútil (2010, p. 122). 

O hipertexto inicia sua narrativa do mesmo modo35 que ocorre no livro-reportagem, 

adotando uma estrutura não linear e in media res: a chegada de Chris a Stampede Trail, 

próximo ao Parque Denalli. Porém, enquanto no livro Jon Krakauer revela a morte de Chris 

logo no segundo capítulo, o diretor Sean Penn opta por desenvolver a narrativa mostrando as 

implicações das escolhas do protagonista durante sua jornada, com as consequências se 

agravando à medida que a história avança, até a morte do jovem.  

                                                 
35 Há uma cena curta inicial de 26 segundos, com os pais de Chris, seguida de uma sequência de 12 minutos no 

Alasca, marcando os primeiros dias do jovem na região. 
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Observa-se que a experiência do espectador que conhece o hipotexto é diferente 

daquele que o desconhece. O primeiro acompanha a trajetória de Chris, sabendo que seu 

destino é a morte, permanecendo assim em um estado de inquietação diante do 

desconhecimento do personagem. Já aquele que desconhece o destino fatal de Chris 

McCandless tem essa inquietação adiada até os últimos momentos do filme, gozando até 

então da crença de que o personagem pode sair daquela situação com vida.  

O diretor Sean Penn decidiu dividir a história de Chris McCandless em duas linhas 

narrativas, que se intercalam ao longo do filme. A primeira compreende a fuga, logo após a 

formatura, em maio de 1990, até março de 1992, quando deixou Cartago, e a segunda se 

concentra nos 113 dias em que ele ficou no Alasca, de abril de 1992 até sua morte, em 18 de 

agosto do mesmo ano. 

Em uma versão do roteiro disponível na internet, o diretor Sean Penn, em nota na 

primeira página, afirma que, apesar de a narrativa ter forma linear, ele vai “brincar” com o 

tempo, justapondo duas linhas narrativas, com maior foco no Alasca. Penn chama a primeira 

linha de “jornada” e a segunda de “destino”. Ele elege o período no Alasca como a narrativa 

principal e intercala a segunda, a fuga de Chris, por meio de flashsbacks.  

Linda Seger, em A arte da adaptação: como transformar fatos e ficção em filme 

(2007), explica que dividir uma narrativa em duas linhas de ação, uma que desenvolva os 

eventos do passado e outra os do presente, é uma das formas mais eficazes de se utilizar o 

flashback, especialmente quando se trata de filmes sobre histórias reais, mas é preciso ter 

cuidado, pois, quando o flashback é utilizado em excesso, esse recurso pode interromper o 

ritmo narrativo: 

 

Materiais que dependam de um grande volume de histórias passadas podem 

causar vários problemas na hora da adaptação. Geralmente informações 

assim precisam ser passadas ao espectador através de flashbacks e de cenas 

de exposição. Ambas as técnicas podem atrapalhar a dramaticidade da 

história, pois quanto mais informação houver para ser transmitida, mais a 

história terá que olhar para o passado, buscando constantemente elementos 

de lá, em vez de olhar para o futuro, para o desenrolar da história (SEGER, 

2007, p. 77). 

 

O livro-reportagem Na natureza selvagem contém bastante material sobre o passado 

de Chris McCandless, transposto para o filme por meio de flashback e da narração em off. Os 

recursos adotados pelo diretor rompem com a linearidade do discurso fílmico.  

Sean Penn dividiu a narrativa fílmica em cinco capítulos: “Meu próprio nascimento”, 

“Adolescência”, “Masculinidade”, “Família” e “Conquista da sabedoria”. De acordo com o 
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diretor, em entrevista no making of do filme, os títulos servem como uma metáfora ao 

crescimento do personagem, que ocorreu em um tempo condensado de dois anos. Percebe-se 

nos títulos propostos pelo diretor a presença de termos alusivos a ritos de passagem 

(GENEPP, 2012), como ocorre ao longo da jornada de Chris. Assim, o primeiro capítulo, 

“Meu nascimento”, remete ao estágio preliminar do rito, conhecido como separação, aquele 

momento em que o indivíduo sai (ou é retirado) do seu cotidiano, do grupo social no qual está 

inserido. Os capítulos “Adolescência”, “Masculinidade” e “Família” seriam um estágio 

intermediário, e o capítulo “Conquista da sabedoria” marcaria a passagem do personagem 

para a vida adulta – momentos em que Chris vive por conta própria, tentando sobreviver do 

que a terra podia lhe oferecer, no Alasca. 

Schmitt (2013) observa que Chris não alcançou êxito em seu rito de passagem, pois 

falhou na última fase, ou seja, retornar e colher os benefícios de ser readmitido no seio da 

comunidade. No entanto, o autor destaca que o importante em sua jornada foi o que vivenciou 

em sua viagem como andarilho: 

 

Quadro 5 – Títulos dos capítulos nos quais a narrativa fílmica foi dividida 

Capítulos Assunto 

Meu próprio nascimento Chris foge pouco depois da formatura e assume uma nova 

identidade como Alexander Supertramp, momento que 

pode ser interpretado como um “nascimento”. 

Adolescência Neste capítulo, Chris está nos primeiros dias e meses de 

sua aventura. Em Cartago, ele trabalha para Wayne, 

enquanto, no Alasca, completa sua terceira semana. 

Masculinidade As ações de Chris, assim como as situações pelas quais ele 

passa, mostram o seu amadurecimento como homem. Ele 

apanha ao ser descoberto viajando ilegalmente em um 

vagão, se torna responsável pelo seu próprio sustento no 

Alasca e vive uma tragédia por ter matado um alce 

inutilmente e não ter conseguido conservar a carne. 

Família O capítulo destaca a forte relação de Chris com Jan Burres 

e seu namorado. É quando o andarilho decide deixar o 

Magic Bus, dando a ideia de que ele poderia estar 

retornando para casa ou para seus amigos. 

Conquista da sabedoria Chris conhece Ron Franz, que se apega emocionalmente 

ao jovem andarilho. Tendo acumulado a experiência e os 

conselhos recebidos nos dois anos, ele parte para o Alasca.  
Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Os títulos utilizados nos capítulos do filme nos remetem também às obras Infância, 

Adolescência e Juventude, do autor russo Liev Tolstói, um dos autores preferidos de Chris 

McCandless. Tendo como pano de fundo a Rússia sob o regime tsarista, elas são consideradas 
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as obras mais autobiográficas do escritor, e representam, igualmente, ritos de passagem do 

protagonista Nikolai. 

O filme não apresenta correspondência com os capítulos do hipotexto, tanto pela 

quantidade – o livro tem 18 capítulos e o epílogo – quanto pelo conteúdo. Cada capítulo do 

filme, assim como a mudança de uma linha narrativa para outra, é marcado por meio de 

letreiros, a fim de garantir a compreensão da narrativa. Marcel Martin explica, em A 

linguagem cinematográfica (2013), que o letreiro é um procedimento técnico de transição, 

utilizado na eventual ausência de continuidade lógica, temporal e espacial ou mesmo para dar 

maior clareza à narrativa. O recurso é característico do cinema mudo e seu uso diminuiu após 

o surgimento do filme sonoro. Em Na natureza selvagem, a utilização desse elemento pode 

ser atribuída à necessidade de Sean Penn ordenar o material fílmico em uma estrutura não 

sequencial. 

O primeiro letreiro é inserido em uma sequência de flashback, a da formatura de Chris, 

com os dizeres “Universidade Emory, Atlanta. Dois anos antes do Magic Bus”. Essa linha 

narrativa será marcada especialmente com o nome de lugares, enquanto a linha “destino”, que 

se refere ao Alasca, é pontuada pelo número de semanas, precedido pelo nome Magic Bus. 

Reproduzimos dois exemplos de transição entre as linhas narrativas 1 e 2: 

 

Figura 27 – Letreiros são usados na linha narrativa “jornada” 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 
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Figura 28 – Período no Alasca é marcado por semanas 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Depois de um pouco mais de uma hora de filme, como o espectador já consegue 

perceber a diferença entre as duas linhas narrativas, Sean Penn não se utiliza de letreiros para 

marcar as cenas que ocorrem no Alasca. Quando retoma a linha narrativa “jornada”, 

especifica o nome do lugar e a data. E, nos últimos minutos de filme, as indicações já não 

ocorrem mais em nenhuma das linhas. Para situar o espectador em relação aos espaços pelos 

quais Chris transita, Sean Penn insere imagens de placas com o nome de cidades, de fachadas 

de instituições, entre outros.  

No hipotexto, Jon Krakauer não usa subtítulos ou outros recursos gráficos para 

pontuar a mudança de tempo ou de lugar ao longo da narrativa. Entendemos que o fato de o 

leitor poder retomar sua leitura, caso tenha dúvidas, dispensa o uso desses recursos para 

marcar rupturas temporais ou espaciais. 

Do ponto de vista da estrutura fílmica, Seger (2007) observa que é preferível uma 

estrutura clara, que permita a audiência acompanhar a narrativa com facilidade. Apesar de 

Sean Penn ir na contramão dessa concepção, ele consegue equilibrar as idas e vindas da 

história com a ajuda dos recursos anteriormente descritos.  

Após apresentarmos o hipertexto e como ele se estrutura do ponto de vista fílmico, 

buscamos identificar, a seguir, os procedimentos adotados pelo diretor Sean Penn na 

adaptação do livro-reportagem. 

 

 



117 

 

4.3 PROCEDIMENTOS TRANSPOSICIONAIS: AS PRIMEIRAS MUDANÇAS 

 

Uma das primeiras decisões que Sean Penn teve de tomar na adaptação de Na natureza 

selvagem foi quanto à narração: quem contaria a história de Chris McCandless e de qual ponto 

de vista. No livro-reportagem, temos a narração em primeira e em terceira pessoa, onde Jon 

Krakauer alterna o papel de narrador onisciente neutro e narrador protagonista.  

Ao discorrer sobre o processo de dramatização, Genette (2010) afirma que o único 

ponto de vista possível na peça teatral é o do espectador e que a voz desaparece 

completamente, a não ser que haja a presença de um narrador: 

 

O procedimento moderno que consiste em adotar o “ponto de vista” de um 

personagem não encontra equivalente aqui: o único ponto de vista dramático 

é o do espectador, que pode, claro, direcionar e modular sua atenção como 

preferir, mas de uma maneira que quase não pode ser programada pelo texto 

(salvo em jogos de cenas eventualmente prescritos por indicações do diretor, 

como nas passagens dos “resmungões” de Molière, em que a atenção do 

espectador é constantemente desviada para os gestos contrastantes ou para as 

mímicas do personagem que não usa a voz). Quanto à categoria da voz 

(“Quem conta?”), por definição completamente ligada à existência de um 

discurso narrativo, ela desaparece inteiramente na cena dramática, exceto 

quando se tem um narrador [...] (GENETTE, 2010, p. 122, grifo do autor). 

 

No cinema, a situação não é tão clara como na literatura e no teatro. Jacques Aumont e 

Michel Marie, em A análise do filme (2013), dizem que a voz e o ponto de vista são dois 

elementos difíceis de estabelecer na produção cinematográfica. Comumente, a câmera é quem 

detém o ponto de vista, que será manifesto por meio do enquadramento,36 e a narrativa fílmica 

vai se desenvolver diante dos olhos do espectador a partir da montagem (organização dos 

planos de um filme em determinada ordem). 

Aumont e Marie explicam em Dicionário teórico e crítico de cinema (2003) que a 

montagem tem uma função narrativa: a partir da mudança de planos (que corresponde à 

mudança de ponto de vista), ela busca guiar o espectador a fim de que ele siga a narrativa 

facilmente (2003, p. 196). Assim como ocorre no teatro, a voz desaparece no filme, a não ser 

que haja a presença de um narrador que, no caso de Na natureza selvagem, é a personagem 

Carine. No entanto, é uma voz que se apresenta em apenas alguns momentos, prevalecendo a 

narrativa construída pelo olhar da câmera. 

                                                 
36 Conjunto do processo, mental e material, pelo qual se chega a uma imagem que contém um certo campo visto 

de um certo ângulo (AUMONT; MARIE, 2003, p. 98). 
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Por conta do volume de informações presente no hipotexto, o diretor precisou extrair 

os episódios que não correspondiam ao período da vida de Chris McCandless que pretendia 

reproduzir em seu filme. Inicialmente, ele começou pelos capítulos do livro-reportagem que 

não estavam diretamente relacionados ao personagem: 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 17 e o 

epílogo. Nesses, os eventos narrados pelo jornalista referem-se a outros aventureiros, à 

própria experiência de Jon Krakauer como alpinista e também a acontecimentos posteriores à 

morte de McCandless. Esse tipo de corte é identificado por Genette (2010) como redução por 

amputação, pois procede uma extração maciça de texto-fonte. 

Entre esses capítulos, foi aproveitado apenas um parágrafo do capítulo 11, no qual o 

pai de Chris, Walt, em entrevista ao jornalista, lembra que, aos dois37 anos de idade, Chris 

fugiu de casa no meio da noite para procurar doce na casa de um vizinho. O episódio foi 

reconstituído e é narrado pela irmã de Chris, em cenas de flashback. Carine explica que não 

foi apenas o conflito com os pais que fez Chris se aventurar até o Alasca, mas que era algo 

que ele trazia consigo desde pequeno. Consideramos a manutenção desse evento importante, 

pois é o único no filme que remete à infância de Chris e o seu desejo pela aventura.  

A redução por amputação não comprometeu o sentido da narrativa fílmica, ao 

contrário, permitiu que o diretor se concentrasse nas ações da jornada principal do 

protagonista, afinal, ao definir que a história encerraria com a morte do personagem, era 

preciso excluir as ações posteriores a esse evento.  

Nesse tipo de redução, personagens também podem ser excluídos. No livro-

reportagem, há um número significativo de pessoas entrevistadas. No filme, esse número foi 

reduzido, pois poderiam interromper a fluidez da história. Seger (2007) observa que o 

espectador tem dificuldade em acompanhar um número grande de personagens, sendo, assim, 

necessário reduzi-los e/ou combiná-los: 

 

Os livros em geral conseguem trabalhar com vários personagens ao mesmo 

tempo, inclusive alguns cuja participação é bem pequena. Mas com o cinema 

é diferente. Durante o período de duas horas de duração de um filme, o 

público só consegue se concentrar em poucos personagens. Se existirem 

muitos personagens, o público ficará confuso (SEGER, 2007, p. 157). 

 

Sobre a adição, a eliminação e a combinação de personagens, Stam (2006) observa 

que é possível também mudar a identidade étnica de um personagem, a exemplo do que 

ocorre na adaptação do romance Fogueira das vaidades, onde um juiz branco é substituído 

                                                 
37 No filme, a narração de Carine fala quatro anos. 
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por um juiz negro. Nesse caso, a alteração teria ocorrido para evitar acusações de racismo, 

como ocorreu na publicação do romance. 

Em Na natureza selvagem, Sean Penn mudou a nacionalidade de um casal alemão, 

Thomas e Karin, que Chris encontrou em duas ocasiões durante sua jornada pelo Rio 

Colorado. No filme, eles são dinamarqueses e passam a se chamar Mads e Sonja. O encontro 

de Chris com o casal dura poucos minutos. De acordo com o ator Thure Lindhardt,38 que 

interpreta Mads, ele e Signe Egholm Olsen (Sonja) foram contratados para interpretar o casal 

alemão, mas, quando Sean Penn soube que eles eram dinamarqueses, optou por mudar a 

nacionalidade. Tal fato não comprometeu o hipotexto. 

No capítulo anterior, montamos um quadro com o conteúdo de todos os capítulos do 

livro-reportagem, e o reproduzimos abaixo, dessa vez, identificando apenas os capítulos 

extraídos de forma integral: 

 

Quadro 6 – Capítulos extraídos por meio da redução por amputação 

Capítulo Título Conteúdo 

2 Stampede Trail Corpo de Chris é encontrado por caçadores de alce 

8 Alasca Histórias sobre outros aventureiros no Alasca 

9 Garganta de Davis Desaparecimento do explorador Everett Ruess 

10 Fairbanks Reconhecimento do corpo de Chris 

11 Chesapeake Beach Entrevista com pais; apenas um episódio – a fuga de Chris 

aos dois anos – foi utilizado no filme 

12  Annandale Jon Krakauer fala sobre o primeiro casamento de Walt e 

como Chris descobriu a bigamia do pai 

13 Virgínia Beach Carine McCandless lembra como recebeu a notícia da morte 

do irmão 

14 A geleira Stikine Experiência pessoal de Jon Krakauer com escalada 

15 A geleira Stikine Experiência pessoal de Jon Krakauer com escalada 

17 A Stampede Trail Jon Krakauer visita local da morte de Chris  

Epílogo - Visita dos pais ao local da morte de Chris  
Fonte: Krakauer (1998). 

 

Nos capítulos remanescentes, mesmo alguns eventos relacionados a Chris e a sua 

jornada também foram retirados. É o caso das descrições de ambiente e de personagens, assim 

como as impressões de alguns entrevistados sobre o andarilho. Foram extraídos também 

muitos textos utilizados como epígrafes e alguns documentos pessoais do jovem. Esse tipo de 

redução corresponde ao que Genette identifica como excisão do tipo apara, onde os cortes 

ocorrem aos poucos, ao longo do texto. Nesse processo de redução, são excluídos 

acontecimentos considerados desnecessários ao hipertexto, como digressões dos personagens 

                                                 
38 Disponível em: https://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/film/article4348711.ece. Acesso em: 10 abr. 2018. 

https://ekstrabladet.dk/flash/filmogtv/film/article4348711.ece
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ou descrições extensas – pelas quais muitos leitores passam rapidamente e, na maioria das 

vezes, superficialmente (GENETTE, 2010, p. 78).  

Do primeiro capítulo do hipotexto, o diretor manteve essencialmente o encontro entre 

Chris McCandless e o eletricista Jim Gallien, que deu carona ao jovem até a trilha que o levou 

ao Magic Bus. E, diferentemente do episódio no livro-reportagem, que inicia no momento em 

que Gallien avista Chris na estrada e para o carro para dar carona, a cena do filme mostra os 

momentos finais desse encontro, quando Gallien está deixando Chris na Stampede Trail. 

Muitos trechos da conversa entre eles foram excluídos e, na edição final, restou apenas 

um breve diálogo entre o caroneiro e Chris. Os fragmentos extraídos evidenciavam, 

principalmente, a preocupação de Gallien com o fato de Chris estar despreparado para viver 

na região, e a exclusão de trechos do diálogo acaba minimizando os riscos da jornada do 

andarilho. O diretor também reduz o sentido dos dizeres do cartão-postal de Chris a Wayne 

Westerberg, que é usado como letreiro no início do filme, ao extrair dois trechos: “Esta é a 

última vez que você terá notícias minhas, Wayne. [...] Se essa aventura se mostrar fatal e você 

nunca mais tiver notícias de mim, quero que saiba que você é um grande homem” 

(KRAKAUER, 1998, p. 15). 

No entanto, outro evento pode ser interpretado como uma substituição ao “alerta” de 

Gallien e do cartão-postal: o pesadelo da mãe de Chris, presente na cena inicial do filme. O 

episódio realmente ocorreu e está registrado no hipotexto. A mãe contou que acordou ao 

escutar o filho pedindo por socorro.  

Outro evento extraído do capítulo 1 é o momento em que Chris pede a Gallien que tire 

uma foto sua, na entrada da trilha. Christopher McCandless registrou grande parte de sua 

viagem por meio de fotos, muitas delas publicadas no livro Back to the Wild. Vemos a câmera 

em duas cenas do filme, mas em nenhuma delas Chris a usa. A própria fotografia do filme 

cumpre o papel de registro dos cenários pelos quais o jovem passou. Apenas no final do filme, 

pouco antes dos créditos, é usado um autorretrato tirado por Christopher McCandless e que 

foi revelado após sua morte. 

Os capítulos 3 e 7 foram adaptados em uma única sequência no filme, uma vez que 

ambos remetem a dois episódios interligados: o período em que Chris conheceu e trabalhou 

para Wayne Westerberg e a relação conflituosa dele com os pais. O seguimento fílmico é 

construído especialmente a partir dos trechos que trazem entrevistas de Wayne, de seus 

funcionários, de sua namorada, Gail Borah, e de sua mãe, que também tiveram contato com 

Chris nas três ocasiões em que ele esteve em Cartago.  
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O trecho do filme referente aos dois capítulos inicia com Chris já trabalhando para 

Wayne. Diferentemente do que ocorre na apresentação dos personagens de Jan Burres e Ron 

Franz, não há no filme uma cena do encontro entre Chris e Wayne,39 que também acontece na 

estrada, quando o ex-patrão deu carona ao jovem. Uma mudança em relação ao hipotexto é o 

papel que a namorada de Wayne, Gail, teve na vida de Chris. No livro-reportagem, Jon 

Krakauer revela que Chris conversava bastante com Gail, inclusive sobre a irmã Carine. No 

filme, quem assume esse papel de “ouvinte” é Wayne, possivelmente para ressaltar o papel 

que o ex-patrão teve na vida de Chris, conforme revela o conteúdo dos cartões-postais que o 

andarilho enviou a ele. No roteiro do filme, há uma cena em que Chris conversa com Gail, 

mas que não foi gravada ou foi cortada na edição final. 

Há também uma mudança de função do personagem Kevin, funcionário de Wayne, 

citado em uma carta de Chris, por ter-lhe doado roupas. Na película, ganhou a função de 

orientá-lo a como conservar carne de caça, algo que na realidade coube a experientes 

caçadores, como relatado por Jon Krakauer. Em relação ao hipotexto, a substituição de função 

do personagem – algo comum em adaptações – não modificou o sentido da narrativa em sua 

essência. 

As informações do capítulo 3 sobre Chris e sua família são elaboradas em forma de 

sumário narrativo e serviram de base para a construção de dois textos narrados em off pela 

personagem Carine, nas cenas em Cartago. No primeiro, a narração fornece informações 

sobre a fuga de Chris e as tentativas dos pais de encontrá-lo, e, no segundo, Carine fala sobre 

a descoberta que o irmão fez a respeito da bigamia do pai. 

Condensar os três momentos em que Chris esteve com Wayne em um só foi uma boa 

decisão narrativa, uma vez que constantes idas e vindas na história poderiam interromper o 

fluxo da narrativa, que contém vários flashbacks. Essa concisão ocorre também nas cenas com 

o personagem Ron Franz, com quem Chris esteve em duas ocasiões, mas que, no filme, 

sucede apenas em um episódio. Apenas as duas ocasiões em que Chris esteve com Jan Burres 

foram narradas separadamente, o que pode ser explicado pelo fato de eles terem se encontrado 

em dois lugares diferentes. Por conta da necessidade de condensar os eventos de Cartago, a 

linha “jornada” encerra-se no encontro entre Chris e Ron Franz, diferentemente do hipotexto. 

Acreditamos que Sean Penn deslocou o encontro entre Ron e Chris porque a despedida entre 

eles foi mais dramática. Nessa ocasião, Franz expressou seu desejo em adotar McCandless. 

                                                 
39 A cena está no roteiro e possivelmente foi gravada, mas não entrou na edição final. 



122 

 

Há também, no capítulo 7, a reprodução de uma carta que Chris enviou à irmã Carine 

dizendo que iria desaparecer da vida dos pais. A carta não é usada no filme. Chris enviou a 

carta quatro meses antes da formatura, e o fato de ter ido embora sem se despedir dos pais 

mostra que ele ainda estava com muita raiva. Por meio do texto em off, Carine diz que 

compreende a atitude do irmão, mas não revela que tinha conhecimento dos seus planos. Na 

cena do filme em que os pais recebem de volta as cartas que enviaram ao filho, Walt pergunta 

se ela sabia de algo sobre aquilo. A personagem apenas responde que “Não, ele (Chris) não 

disse nada”. Essa é uma mudança no sentido do hipotexto, pois fica claro no livro de Jon 

Krakauer que Carine sabia dos planos do irmão. 

Após a formatura, Chris havia comentado com os pais que iria viajar durante o verão, 

algo que ele fazia com frequência durante as férias do ensino médio e da faculdade. De acordo 

com Walt McCandless, as palavras do filho foram: “Acho que vou desaparecer por algum 

tempo” (KRAKAUER, 1998, p. 33). No filme, quando eles conversam sobre a faculdade de 

Direito, o protagonista diz apenas que precisa arrumar umas coisas antes de tomar alguma 

decisão. A omissão dessa conversa, em nossa opinião, não muda o sentido do hipotexto, pois, 

ainda que Chris tenha avisado aos pais que ficaria um tempo fora, o fato é que ele já tinha 

decidido que não entraria em contato com eles novamente. 

Os capítulos 3 e 7 exemplificam o que ocorre com frequência na narrativa do 

hipotexto: a alternância temporal. As entrevistas com as pessoas que conheceram Chris 

regularmente cedem espaço a um retorno ao passado, para explicar algo sobre o personagem – 

recurso que também se faz presente no filme de Sean Penn, com a inserção dos flashbacks e 

dos offs. Elencamos as principais mudanças nos outros capítulos, uma vez que discorrer sobre 

todas tornar-se-ia uma tarefa impossível: 
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Quadro 7 – Reduções por apara nos capítulos 

Capítulos O que foi extraído O que permaneceu 

4 Desse capítulo foram extraídos os 

episódios em que os pais de Chris 

recebem a multa pelo filho pedir carona 

em local proibido. Trechos de um cartão-

postal a Wayne Westerberg e do diário de 

Chris também foram extraídos, porém, 

alguns fragmentos do diário foram 

utilizados na construção de cenas. O 

encontro de Chris com o personagem 

Ernie não foi adaptado. 

O capítulo 4 é utilizado em quase 

sua totalidade e contém 

informações que serviram para 

muitas sequências do filme, como 

as cenas em que Chris abandona o 

carro, inicia sua viagem a pé, 

conhece Jan Burres e o namorado 

Bob e atravessa a fronteira entre 

Estados Unidos e México pelo Rio 

Colorado.  

5 Nesse capítulo, há uma carta de Chris a 

Jan Burres citando um homem de nome 

Charlie que lhe cedeu um trailer no qual 

morou por um mês. No filme, não há 

referência a esse período e nem a Charlie. 

Sean Penn aproveitou as cenas de 

reencontro entre Chris e Jan Burres 

na cidade de Niland e as 

informações sobre o período em 

que o andarilho trabalhou na 

lanchonete McDonald’s que, no 

filme, é substituída pela rede 

Burger King. 

6 Carta de Russel Fritz enviada a Jon 

Krakauer meses após a morte de Chris foi 

retirada. Nele, somos informados também 

que Fritz mudou radicalmente de vida 

após a partida do jovem andarilho. Esses 

eventos não estão no filme, pois o longa 

encerra na morte do rapaz. 

Deste capítulo, somente as 

informações sobre as circunstâncias 

de como Fritz conheceu Chris e as 

conversas entre eles foram 

utilizadas pelo diretor na escrita do 

roteiro. Trechos da carta de 

McCandless a Fritz foram usados 

na elaboração de diálogos. 
Fonte: Krakauer (1998). 

 

A partir das informações do quadro acima, percebe-se que foram necessárias várias 

reduções do tipo apara, pois os capítulos continham inúmeras informações, que abrangem a 

infância de Chris, sua vida na escola, o tempo na universidade, a relação com os pais, com a 

irmã, com os amigos e, principalmente, com as pessoas que ele conheceu durante a viagem – 

uma infinidade de ações e de personagens que poderiam comprometer a fluidez da narrativa 

fílmica. Mesmo nos capítulos citados acima, há episódios do livro que não foram adaptados e 

os quais não indicamos, por não representarem mudança no hipotexto. Nosso objetivo foi 

apenas dar uma ideia dos tipos de informações que foram excluídas. 

Após os cortes iniciais procedidos, o diretor Sean Penn passou então para uma 

próxima etapa, a de escrever o roteiro. Partindo de um texto jornalístico, carregado de 

descrições e de intervenções do narrador, Penn precisou reescrever o material que separou, 

buscando manter as partes significativas do hipotexto. Esse procedimento de reescrita, cujo 

objetivo é sintetizar o texto, é identificado por Genette (2010) como concisão, tipo de redução 

que ocorre em microestruturas do texto, ou, como observa o autor, consiste em “uma série de 
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frases em que cada uma resume uma frase do hipotexto; portanto, como uma série de resumos 

parciais” (2010, p. 90). 

 Também faz parte dessa reescrita a elaboração das ações dramáticas e dos diálogos. A 

maior parte das falas presentes no hipotexto são citações diretas provenientes das entrevistas, 

não de diálogos já estruturados pelo jornalista. Os poucos diálogos que estão no texto-fonte 

foram reelaborados, pois são falas reconstruídas por terceiros, como Jan Burres, Wayne 

Westerberg e Ron Franz. Trata-se de um procedimento comum na mudança do modo 

narrativo para o dramático, como destaca Genette (2010, p. 122): 

 

Na instância especificamente modal, dá-se o mesmo tipo de redução 

inevitável: todas as falas estão no discurso direto, com exceção daquelas 

relatadas por um personagem que age, nesse caso, como um narrador e com 

uma liberdade de escolha inerente à narrativa. 

 

O diretor Sean Penn elaborou algumas falas, ao mesmo tempo em que procedeu à 

concisão. Abaixo, destacamos um trecho do texto para exemplificar esse tipo de redução: 

 

Jan e Bob estava a cinco quilômetros de Niland, num lugar que o pessoal 

dali chama de As Lajes, uma antiga base aérea da marinha que foi 

abandonada e demolida, deixando uma malha vazia de alicerces de concreto 

espalhados pelo deserto. Quando chega novembro, com o tempo ficando frio 

no resto do país, cerca de 5 mil migrantes de inverno, sem-destinos e 

vagabundos variados, congregam-se naquele cenário fantasmagórico em 

busca de sol e vida barata. As Lajes funcionam como capital sazonal de uma 

numerosa sociedade errante – uma cultura sobre pneus tolerante, que 

congrega aposentados, exilados, destituídos, eternos desempregados. Seus 

membros são homens, mulheres e crianças de todas as idades, gente 

esquivando-se de órgãos arrecadadores, das relações azedas com a lei ou o 

imposto de renda, dos invernos de Ohio, da rotina da classe média 

(KRAKAUER, 1998, p. 54). 

 

A descrição acima foi utilizada na elaboração do diálogo entre Chris, Jan e Rainey, 

onde o casal fala sobre As Lajes a McCandless e o convida para conhecer o lugar: 

 

Rainey – A Marinha fez a terraplenagem dessa base e abandonou tudo lá, só 

deixando esta grande estrutura de fundações de concreto, ou Lajes. 

Jan – Cara, você ia curtir o lugar. 

(NA NATUREZA SELVAGEM, 2009). 

 

Há diálogos que foram elaborados a partir dos sumários narrativos do texto-fonte e, 

entre eles, há alguns cuja função é revelar informações do passado dos personagens. Apesar 
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de ser um recurso comum, Seger (2007) sugere que, caso seja utilizada com esse objetivo, a 

fala seja reduzida ao mínimo. 

Um dos problemas no uso do diálogo para transmitir informações passadas é que ele 

pode se tornar expositivo demais – revela através da fala o que poderia (e deveria) ser 

mostrado por meio da ação. Abaixo, exemplificamos a adaptação de informações da vida 

passada de um personagem por meio do diálogo: 

 

Cristão devoto, Franz passara boa parte de sua vida adulta no exército, 

estacionado em Xangai e Okinawa. Na véspera do ano-novo de 1957, 

quando estava longe, sua esposa e filhos foram mortos por um motorista 

bêbado em um acidente de automóvel (KRAKAUER, 1998, p. 61). 

 

Figura 29 – Informações sobre personagem foram usadas no diálogo 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Compreendemos que o diálogo expositivo em si não é um problema, mas o seu uso em 

excesso. Em Na natureza selvagem, o diretor buscou equilibrar os diálogos nos quais precisou 

transmitir informações do passado por meio de falas concisas.  

Os diálogos do personagem Chris McCandless exigiram um trabalho mais elaborado 

do diretor, uma vez que o hipotexto traz poucas falas do protagonista. Sean Penn partiu das 

falas dos entrevistados, nas quais eles revelam suas impressões sobre Chris ou relembram 

trechos de conversas que tiveram com ele, assim como dos escritos do jovem e das 

informações registradas pelo próprio autor do livro-reportagem. Dois fragmentos extraídos do 

hipotexto e uma conversa do filme, entre Chris e Wayne Westerberg, resumem esse processo 

de elaboração do diálogo sobre o qual discorremos: 

 

“[...] Acho que parte do que complicou sua vida talvez tenha sido que ele 

pensava muito. Às vezes fazia força demais para entender o mundo, saber 

porque certas pessoas eram más umas com as outras. Um par de vezes tentei 

lhe dizer que era um erro se aprofundar tanto naquele tipo de coisa [...]” 

(KRAKAUER, 1998, p. 30). 
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“Fiquei com a impressão de que aquela escapada ao Alasca seria sua última 

grande aventura”, explica Westerberg, “e que ele queria sossegar um pouco. 

Disse que ia escrever um livro sobre suas viagens [...]” (KRAKAUER, 1998, 

p. 77). 

 

Wayne Westerberg – O que vai fazer lá? O que vai fazer na natureza? 

Chris McCandless – Somente viver, cara. Só de estar lá, naquele momento, 

naquela hora e lugares especiais. 

Wayne – E? 

Chris – Talvez, quando eu voltar, escreva um livro a respeito. 

Wayne – Por que não? 

Chris – Quero me livrar desta sociedade doente. 

[...] 

Chris – Sabe o que eu não entendo? Porque as pessoas, todas as pessoas, são 

sempre tão más umas com as outras. Não faz sentido. Julgamento. Controle. 

Toda essa coisa. Bem, é que... 

Wayne – De que “pessoas” estamos falando?  

Chris – Dos pais, de hipócritas... políticos, canalhas. 

Wayne – Isso é um engano. É um engano ir fundo demais nisso. Alex, você 

é novo pra caramba [...]. Não pode levar tudo a ferro e fogo o tempo todo. 

(NA NATUREZA SELVAGEM, 2009, cap. 7) 

 

A maioria dos diálogos fílmicos se concentra na linha narrativa “jornada”, enquanto 

no Alasca predomina o silêncio, com algumas poucas inserções musicais, o que reforça a 

ideia de isolamento do personagem. Acreditamos que, a fim de quebrar o silêncio nesse 

período, Sean Penn recorre ao monólogo, e aproveita para explorar aspectos relevantes para o 

personagem, como o conflito com os pais. Em um dos monólogos, enquanto tenta conservar a 

carne do alce, Chris imita Walt e sua agressividade em uma discussão com a esposa Billie e 

com os filhos. 

Sean Penn conseguiu também criar diálogos realistas, que expressam a comunicação 

do cotidiano, onde os personagens se expressam de forma natural, com simplicidade e clareza. 

Este, aliás, é um aspecto presente em suas outras produções cinematográficas. 

Ao proceder às reduções, o diretor conseguiu “enxugar” o texto, dando a ele 

dinamicidade e foco, concentrando a ação no período de dois anos, entre a formatura e a 

morte de Christopher McCandless. Com exceção de alguns poucos episódios nos quais 

apontamos um certo grau de mudança de sentido do hipotexto, a maioria não interferiu na 

narrativa, pois o diretor Sean Penn se preocupou mais em reduzir digressões, descrições e 

comentários do autor. Por outro lado, por conta do vasto material presente no hipotexto, não 

foi necessário proceder muitos acréscimos. 

 

 



127 

 

4.4 PROCEDIMENTOS TRANSPOSICIONAIS DE ACRÉSCIMOS 

 

Em Na natureza selvagem, constata-se o acréscimo de pouco mais de dez episódios, 

evidenciando que o diretor recorreu quase integralmente ao conteúdo do livro-reportagem na 

construção da narrativa fílmica. Genette (2010) denomina a inclusão de novos fatos e/ou 

personagens à história de extensão temática. A seguir, vamos discorrer sobre alguns desses 

episódios, a fim de perceber como eles foram integrados à narrativa e se, de alguma forma, 

impuseram alguma mudança no sentido do hipotexto. 

No filme, há duas cenas que revelam o repúdio de Chris em relação às regras. Um 

desses episódios realmente ocorreu e é citado no hipotexto: próximo ao lago Mead (Detrital 

Wash), Chris ignorou as placas de aviso de que era proibido dirigir fora da estrada, por conta 

de possíveis inundações, e, como resultado de sua rebeldia, teve o carro danificado. Ao 

discorrer sobre os motivos que teriam feito com que Chris abandonasse o veículo, Jon 

Krakauer conclui que o andarilho possivelmente não queria ter de explicar para as autoridades 

por que estava dirigindo sem carteira e com o licenciamento do veículo atrasado. 

A segunda cena de acréscimo (aos 00:54:46), que reflete também o espírito rebelde do 

andarilho, ocorre quando Chris vai até um posto da guarda-florestal em Lee’s Ferry, Glen 

Canyon (Arizona), a fim de obter informações sobre a navegação no Rio Colorado. Ao saber 

que deveria pagar dois mil dólares para contratar um guia ou entrar em uma lista de espera de 

12 anos, decide fazer isso por conta própria, atravessando a fronteira entre os Estados Unidos 

e o México de forma ilegal. 

Na obra de Krakauer, não há registro de qualquer intenção de McCandless de entrar 

em contato com a família durante os dois anos em que esteve desaparecido, mas a cena 

01:02:57 mostra o andarilho, ao lado de um orelhão, indeciso em fazer uma ligação. Ele acaba 

por ceder sua ficha a um senhor que estava no telefone ao lado. Fica no ar se Chris pretendia 

ou não telefonar para sua família. 

Antes dessa cena, há um off de Carine, no qual ela diz que dali a alguns dias seria 

Natal e que começou a incomodá-la o fato de não saber onde Chris estava naquele momento. 

Carine questiona sobre o motivo de o irmão não tentar se comunicar com a família. A cena 

em off nos leva a depreender que o diretor teria a intenção de mostrar que Chris gostaria de 

entrar em contato com a irmã, não com os pais. 

A cena fílmica se passa pouco antes do Natal de 1990, dias depois de Chris voltar do 

México – porém, na cronologia da história de McCandless, ele só retornou do país mexicano 

em janeiro de 1991. Essa mudança temporal seria um recurso utilizado pelo diretor para 
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justificar a intenção de Chris de telefonar, uma vez que a época natalina representa um 

período de confraternização, como o próprio McCandless observou em um postal enviado a 

Jan Burres. “Muitíssimo obrigado pelo cartão de Natal. É legal ser lembrado nesta época do 

ano” (KRAKAUER, 1998, p. 53). 

O diretor procedeu ainda ao acréscimo de novos personagens, como o funcionário do 

posto da guarda-florestal, e Leonard Knight, que apresenta a Montanha da Salvação para 

Chris e Tracy, garota de 17 anos que se apaixonou pelo andarilho quando ele foi visitar Jan 

Burres em Niland (Califórnia). Quanto ao guarda-florestal, o papel dele é apenas reiterar as 

regras que Chris tanto abomina, enquanto a inclusão do personagem Leonard Knight, que 

interpreta a si mesmo, está relacionada à política do diretor Sean Penn em integrar pessoas 

locais às suas produções. É possível também pensar nessa cena como uma alusão ao 

sentimento de Tracy por Chris, uma vez que Leonard fala sobre o amor (de Deus e entre as 

pessoas) e, nesses momentos, percebe-se o encantamento de Tracy por Chris. 

Quanto aos personagens principais no livro-reportagem, eles estão presentes na 

adaptação fílmica, apresentando o mesmo espaço e importância que têm narrativa do livro-

reportagem. Os poucos personagens acrescidos – e os vários excluídos – não ocasionaram 

mudança de sentido do hipotexto. 

Percebemos também no filme cenas que foram desenvolvidas a partir de pequenos 

trechos, ou mesmo de uma única frase do hipotexto. As sequências do Alasca, por exemplo, 

que compõem metade do filme, foram extraídas dos capítulos 16 e 18, e a maior parte das 

informações registradas neles vieram das anotações no diário de Chris, que são curtas. Jon 

Krakauer discorre sobre o significado de algumas das anotações, e é a partir dessa “extensão” 

que Sean Penn reelabora alguns trechos em seu roteiro. Genette (2010) utiliza o termo 

extensão estilística para referir-se ao desenvolvimento de trechos que se apresentam de forma 

sucinta no hipotexto. 

A sequência desenvolvida pelo diretor para mostrar o quão desconfortável Chris se 

sentia na cidade exemplifica o acréscimo por extensão estilística. No livro, o fragmento no 

qual Jon Krakauer aponta o mal-estar do andarilho tem apenas quatro linhas e, no filme, ele é 

explorado em quatro minutos. O jornalista destaca que Chris registrou em seu diário, no dia 3 

de fevereiro, que Alexander foi a Los Angeles “para conseguir uma identidade e um emprego, 

mas agora se sente extremamente desconfortável na sociedade e deve retornar à estrada 

imediatamente” (KRAKAUER, 1998, p. 47). 

A sequência fílmica (a 01:09:54) inicia com um estranhamento de Chris em meio aos 

edifícios altos, os quais ele passa um tempo contemplando. Depois de registrar-se em um 
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abrigo, onde busca informação sobre como tirar uma identidade, ele sai para jantar. Em um 

bar, Chris vê um rapaz bem vestido e, por um momento, imagina a si mesmo no lugar dele. 

Ele volta para o abrigo, pega suas coisas e retorna para a estrada. Sobre essa cena, podemos 

interpretar que o diretor quis mostrar como teria sido o futuro do personagem se ele tivesse 

permanecido em casa e feito o curso de Direito, como era do interesse dos pais. Possivelmente 

seria um advogado bem-sucedido, que ao fim de um dia de trabalho sairia para beber com os 

amigos. Chris teria rejeitado esse provável futuro? Podemos inferir ainda que o jovem tenha 

se recusado a dormir no abrigo, confortável e seguro, depois de ver a desigualdade social nas 

ruas de Los Angeles. Independentemente da interpretação da cena, não há mudança no sentido 

do hipotexto, pois o desconforto de Chris em relação à vida urbana está presente em diversas 

passagens do livro-reportagem. 

 

Figura 30 – Chris e seu desconforto na natureza 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Essa sequência ganha maior força dramática quando examinada em comparação à 

integração de Chris à natureza, muito evidenciada em diversas partes do hipotexto. Esse 

talvez tenha sido o propósito do diretor, que se apoiou em inúmeros registros pessoais de 

Chris, onde ele narra seu êxtase nas experiências que estava vivenciando: 
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Figura 31 – Chris integrado à natureza 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Na imagem acima (a 01:20:44), o protagonista se mostra mais integrado ao segundo 

cenário do que ao primeiro. E, para reforçar essa ideia, nesse momento do filme, quando Chris 

chega ao topo da montanha, a câmera faz vários giros de 360 graus ao redor do personagem 

em um movimento de travelling, como se a natureza em torno dele o envolvesse por 

completo. Esse episódio foi extraído do diário de Chris onde, no dia 23 de maio, ele escreveu: 

“ESCALEI MONTANHA!” (KRAKAUER, 1998, p. 173). A cena foi inserida após uma 

sequência na qual Chris apanha de um inspetor por estar ilegalmente dentro do trem de carga 

e de um flashback no qual Carine narra sobre as discussões dos pais que ela e o irmão 

presenciaram. O diretor cria assim uma tensão na vida do personagem, que fica machucado 

física e emocionalmente, mas que parece desvanecer-se quando ele se encontra na natureza. 

Ventura, Sartori e Grohmann (2015) observam que o canto de Eddie Vedder na música 

usada na cena acima, The Wolf, lembra o uivo de um lobo, transmitindo uma ideia da união 

sagrada-religiosa entre o homem e a natureza, “[...] uma identificação direta com o homem e o 

lobo em um sentido de unidade panteísta primordial” (2015, p. 13). A música instrumental, 

com base em um órgão, permite a interpretação proposta pelos autores. Entendemos que esse 

momento conecta a história de McCandless ao personagem Buck, protagonista do romance O 

chamado da floresta, de Jack London. Buck ouve insistentemente um “chamado” da floresta 

que, inicialmente, ele não compreende do que se trata. Só um tempo depois, quando as 

lembranças da vida anterior se tornam memórias distantes, ele percebe que o chamado é o 

uivo de lobos. Interpretamos essa cena, ao som de The Wolf, como o momento em que Chris, 

assim como Buck, atendeu ao seu chamado. 
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Quanto à personagem Tracy, no livro-reportagem ela é citada em único parágrafo. Na 

narrativa fílmica, o seu interesse por Chris ganha maior destaque em uma sequência de dez 

minutos. 

 

Figura 32 – Trecho do livro Na natureza selvagem sobre Tracy Trato 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 55). 

 

Em relação às cenas de Chris e Tracy, identificamos a expansão temática, uma vez que 

elas não existem no hipotexto, como podemos inferir do trecho acima. O diretor criou cenas 

nas quais Tracy canta e toca violão, sozinha e ao lado de Chris, janta com Jan, Rainey e Chris, 

passeia pelas Lajes de Niland com ele e tenta seduzi-lo em seu trailer. 

Quanto aos episódios referentes a Chris e Tracy, percebemos uma certa ambiguidade, 

que pode ser interpretada como uma mudança de sentido do hipotexto. No livro, Jon Krakauer 

registrou que não há indícios de que Chris tenha se envolvido com alguém, antes ou mesmo 

durante a fuga. Ainda que no filme não haja a concretização de um romance entre Chris e 

Tracy, fica no ar se o andarilho também estava interessado nela, pois, mesmo percebendo a 

paixão da garota, ele não se afasta: ao contrário, aceita o convite dela para conhecer Slab City 

e convida-a para tocar e cantar com ele em uma apresentação musical. No filme, fica 

subentendido que Chris não se envolveu com ela por conta de sua idade, 16 anos. 

Compreendemos que um interesse amoroso do protagonista, do ponto de vista fílmico, 

é interessante para a narrativa, mas, tomando como base as atitudes do protagonista em 

relação aos demais amigos que fez durante a viagem, Chris poderia simplesmente estar 

evitando um relacionamento do qual fosse difícil se afastar depois, uma vez que seu objetivo 

era chegar ao Alasca.  

No entanto, o próprio jornalista Jon Krakauer dá a entender que existia algo entre 

Chris e Tracy, no artigo publicado na revista Outside, não no livro-reportagem. Krakauer 

insinua essa possibilidade indiretamente: 
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When 1991 drew to a close McCandless was in Bullhead City, Arizona, 

where for three months he lived in a tent and flipped burgers at McDonald’s. 

A letter from this period reveals that “a girl Tracy” had a crush on him. In a 

note to Westerberg he admitted that he liked Bullhead City and “might 

finally settle down and abandon my tramping life, for good”40 

(KRAKAUER, 1993, p. 42, grifo do autor). 

 

No livro-reportagem essas duas informações – a possibilidade de sossegar e que havia 

uma garota chamada Tracy apaixonada por ele – são usadas em capítulos diferentes, mudando 

assim o sentido presente no artigo. 

Em outro trecho adicional ao hipotexto, o diretor Sean Penn optou por um final mais 

redentor para a família McCandless ao sugerir que, em seus últimos momentos de vida, Chris 

perdoou os pais.  

Essa decisão causou um impasse com a irmã de Chris, Carine, que garantiu41 ao 

diretor que seu irmão jamais voltaria para a casa, onde teve tantos dissabores. Penn contesta, 

dizendo que ninguém poderia afirmar que Chris retornaria ou não para casa e que acreditava 

que o sentimento de perdão era ainda mais forte perto do fim da vida. O diretor manteve a 

cena, mas acrescentou um off do personagem, no qual o sentido de perdão fica ambíguo. “Se 

eu corresse sorrindo, direto para os seus braços, veriam então o que eu vejo agora?” (NA 

NATUREZA SELVAGEM, 2009, cap. 17). O sentido ambíguo é criado pela condicional “se” 

– assim, podemos depreender que, caso Chris retornasse ao lar, os pais poderiam ou não 

entender suas atitudes ou até compreender sua relação com a natureza. 

A ambiguidade também está presente no discurso fílmico. No making of, essa mesma 

sequência está associada a outra cena do filme, na qual Chris está emocionado por se 

encontrar na natureza, observando os animais, o que corrobora nossa interpretação do real 

sentido das palavras do personagem. 

Sean Penn recorreu ainda a uma metáfora nessa sequência, a fim de corroborar o 

sentido de perdão. Concluímos que ele insiste nesse aspecto, pois, como argumentou com 

Carine, acredita que Chris repensou suas decisões na hora da morte. A seguir, discorreremos 

sobre essa cena para mostrar como é criado o sentido de perdão e os elementos usados por 

Sean Penn para reforçá-lo. 

Após deitar-se na cama, agasalhar-se e acomodar-se no saco de dormir, Chris olha 

para o sol através da janela quebrada acima de sua cabeça. O rosto de Chris é enquadrado em 

                                                 
40 Quando 1991 chegou ao fim, McCandless estava em Bullhead City, Arizona, onde por três meses ele morou 

em uma barraca e trabalhou no McDonald’s. Uma carta desse período revela que “uma garota Tracy” estava 

apaixonada por ele. Em uma nota para Westerberg, ele admitiu que gostava de Bullhead City e que “poderia 

finalmente se estabelecer e abandonar minha vida de vagabundo, para sempre” (tradução nossa). 
41 A conversa foi registrada no livro de memórias escrito por Carine, The Wild Truth. 
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primeiro plano, e a câmera é colocada em plongée absoluto, ou seja, fixa em um ponto alto do 

cenário, diretamente acima do personagem. 

A câmera então começa a dar giros de 360 graus e durante esses giros são inseridos 

outros planos, com duração de menos de um segundo, que se alternam entre o sol e Chris. À 

medida que esses planos avançam, Chris começa a ter alucinações. Primeiramente, ele ri e 

então levanta os braços em direção à câmera, como se quisesse tocá-la. As imagens ficam 

distorcidas.  

Nesse momento, são inseridos outros planos: Chris retornando à casa de Annandale e 

correndo para os braços dos pais, e imagens do céu. Interpretamos o encontro entre Chris e os 

pais como uma alucinação, o que é possível, como Jon Krakauer registra no hipotexto. “Na 

ausência de nutrientes essenciais, desenvolve-se um grave desequilíbrio químico no cérebro, 

induzindo a convulsões e alucinações” (KRAKAUER, 1998, p. 206).  

Entre as cenas de Chris no ônibus e em Annandale, o sol é mostrado em diversos 

planos, o que nos remete à última conversa entre Chris e Ron, onde este se refere aos pais do 

jovem e insiste na necessidade do perdão: “Mas, quando você perdoa, você ama. E quando 

você ama, a luz de Deus brilha em você” (NA NATUREZA SELVAGEM, 2009, cap. 15). Ao 

final da fala de Ron, o sol (que estava ofuscado pelas nuvens) brilha sobre ambos, 

relacionando, talvez, o perdão à luz do sol. 

Na cena de Chris com os pais, ele olha insistentemente para o sol, cujo brilho é 

ofuscado por nuvens, que ao final se dissipam. A instabilidade da luz do sol, assim, 

significaria a dificuldade de Chris em perdoar os pais, o que, ao final, ele consegue fazer. 

 

Figura 33 – Sol e a metáfora do perdão 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

A inserção da cena não muda o sentido do hipotexto, uma vez que a montagem sugere 

que pode se tratar de uma alucinação de Chris. O fato de que ela pode ser interpretada como 
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um último desejo do jovem depende da interpretação do espectador, uma vez que a metáfora 

relacionada ao sol pode ter outros significados implícitos. 

Segundo Martin (2013, p. 104), uma imagem pode carregar um conteúdo aparente – 

direta e imediatamente legível – e um conteúdo latente – sentido simbólico, mas, em alguns 

casos, o segundo pode passar despercebido: 

 

Naturalmente, tal significação da imagem ou da montagem pode escapar ao 

espectador: é preciso aprender a ler um filme, a decifrar o sentido das 

imagens como se decifra o das palavras e o dos conceitos, a compreender as 

sutilezas da linguagem cinematográfica (MARTIN, 2013, p. 27). 

 

Apontamos ainda essa sequência como a mais bem realizada e dramática do filme, 

pois reúne inúmeros recursos cinematográficos sobre os quais tratamos neste trabalho e que, 

somados à habilidade e à experiência do diretor Sean Penn, constroem uma cena sobre a 

morte, de certa forma, poética, tanto pelo conteúdo simbólico quanto pelo uso dos recursos 

cinematográficos: planos, os ângulos e movimentos de câmera, som, silêncio, música, 

iluminação, entre outros. 

Um exemplo do uso desse conjunto de recursos é o momento da morte de Chris, 

quando temos uma mudança na iluminação da cena. Antes de ouvirmos o último suspiro do 

jovem, o sol brilha sobre o seu rosto. No momento de sua morte, a luz do sol desaparece e o 

som de uma batida de coração, que acompanha a sequência, cessa: 

 

Figura 34 – Iluminação na cena da morte de Chris 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

O filme traz outras metáforas, cujos significados implícitos podem passar 

despercebidos ao espectador comum. Uma dessas metáforas está relacionada à morte do 

personagem principal. Em diferentes momentos da narrativa fílmica, Sean Penn mostra aviões 
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cruzando o céu. A primeira imagem aparece aos 00:13:16, em uma cena de flashforward. 

Enquanto Chris escreve sua declaração de independência em um pedaço de madeira no Magic 

Bus, surge a imagem de aviões da esquadrilha da fumaça, que relacionamos à sequência 

seguinte, da formatura de Chris na Universidade de Emory. Porém, outras cenas mostram 

aviões cortando o céu, em situações aparentemente desconectadas da narrativa, que podem ser 

interpretadas como momentos de transição entre um plano e outro. Em apenas uma delas, o 

protagonista olha para o céu na passagem de um avião. Ao final do filme, o narrador explica 

que a irmã Carine levou as cinzas de Chris de avião do Alasca para a costa leste, o que nos 

leva a interpretar que as cenas que têm como foco aviões cruzando o céu, inseridas ao longo 

da narrativa, são pistas do destino do andarilho, ou seja, sua morte: 

  

Figura 35 – Metáfora sobre a morte 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

O recurso da metáfora está presente em outros filmes de Sean Penn, como em The 

Pledge (A promessa, 2001). Em diversos momentos do drama policial, a presença da laranja 

ou do suco de laranja serve como antecipação de uma tragédia – algo que Sean Penn 

emprestou da trilogia O poderoso chefão, onde a fruta aparece em 17 momentos anunciando 

que algo trágico está prestes a acontecer. 

O diretor procedeu a outras pequenas mudanças em relação ao hipotexto, como o fato 

de Chris remar no Rio Colorado de caiaque, quando na realidade ele o fez de canoa. Sean 

Penn explicou em entrevista ao The New York Times que o caiaque demostraria melhor o 

sentimento de alegria e aventura do personagem e sua crença quase mítica diante de suas 

habilidades. Há ainda uma cena em que Chris encontra um urso. Isso ocorreu no segundo dia 

após o jovem chegar ao Magic Bus, conforme registrado no diário “Dia do urso marrom”. No 

filme, a cena foi colocada quase no fim, quando Chris já está bem debilitado, incapaz de se 
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defender, e o animal fica a poucos metros do seu rosto. Uma das interpretações da cena, 

especialmente por conta do plano escolhido pelo diretor, é de que Chris era apenas uma pálida 

figura do homem que um dia ele foi e, ali, definhando por causa da fome, ele era incapaz de 

saciar a fome daquele animal. 

Os acréscimos de novos episódios são poucos e isso se deve principalmente pelo fato 

de o hipotexto oferecer um material extremamente diversificado para o diretor trabalhar. 

Destacamos que Sean Penn construiu ambiguidade em relação a alguns trechos acrescidos, 

possivelmente para manter o sentido presente no hipotexto, mas dando a possibilidade para 

diferentes interpretações em alguns dele. Quanto às mudanças na ordem dos eventos, tais 

alterações têm a finalidade de dar maior dramaticidade aos episódios.  

Há outros procedimentos de redução e acréscimo realizados pelo diretor Sean Penn em 

relação ao livro-reportagem. Os episódios selecionados em nossa análise mostram os 

procedimentos realizados pelo diretor no processo de adaptação de um sistema sígnico verbal 

para outra mídia, bem como que as mudanças e/ou acréscimos possibilitaram uma maior 

dramaticidade às cenas da narrativa audiovisual. 

 

4.5 TRANSMODALIZAÇÃO INTERMODAL: A TEMPORALIDADE NARRATIVA 

 

Gérard Genette (2010) propõe três categorias analíticas a partir das quais se podem 

analisar as mudanças no modo de representação do hipotexto. São elas a temporalidade da 

narrativa, o modo de regular a informação narrativa e a escolha da instância narrativa. Como 

já examinamos alguns procedimentos adotados pelo diretor em relação ao narrador e ao ponto 

de vista, neste segmento de nossa análise nos concentraremos na questão da temporalidade. 

O teórico francês observa que uma das principais consequências da dramatização de 

um texto é a necessidade de comprimir a duração da ação para aproximá-la do tempo da 

representação (GENETTE, 2010, p. 120). A produção de Na natureza selvagem ressalta essa 

necessidade nos créditos finais por meio de um texto no qual informa que precisou 

“comprimir e editar a linha de tempo dos eventos a fim de que esses se adequassem ao 

formato longa”. A película tem 148 minutos, um tempo um pouco superior aos demais filmes.  

Outra consequência da dramatização é quanto à flexibilidade temporal da narrativa, 

que, na maior parte das vezes, não encontra equivalente na cena dramática. Enquanto uma 

peça teatral tem como característica o presente da ação, uma obra literária permite a passagem 

do presente para o passado ou para o futuro.  
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Genette destaca que nesse aspecto o cinema está mais próximo da narração verbal, ou 

seja, dispõe de mais recursos para tratar a questão temporal da narrativa. Além dos flashbacks 

e dos flashforwards, há também as elipses, que consistem em uma omissão de certos 

acontecimentos da história, exigindo que o espectador preencha mentalmente tais intervalos.  

Segundo Marcel Martin, na relação espaço-tempo no universo fílmico, é o “tempo [...] 

que estrutura de maneira fundamental e determinante toda a narrativa cinematográfica. Assim 

sendo, é em relação à sua maneira de tratar o tempo que deve ser analisada a construção de 

um filme” (2013, p. 221). Martin aponta quatro tipos de tratamentos dados ao tempo na 

narrativa: 

A) O tempo condensado – é a maneira mais usual de o cinema utilizar o tempo. A 

história, que pode abranger vários anos, é condensada para caber no tempo de 

projeção fílmica, comumente de duas horas. O cineasta chega a esse tempo com o 

auxílio da decupagem42 e da montagem; 

B) O tempo respeitado – a obra cinematográfica busca reproduzir o desenvolvimento 

temporal integralmente. O tempo da narrativa é o mesmo da história;  

C) O tempo abolido – consiste em uma fusão de diferentes temporalidades no mesmo 

espaço dramático. Ocorre quando um personagem, em um presente, evoca uma 

imagem do passado ou do futuro (real ou imaginado), cuja ação se desenrola 

paralelamente ao presente, no mesmo plano; 

D) O tempo revertido – procedimento narrativo bastante usual, no qual se evoca o 

passado na narrativa, por meio do flashback. 

O tempo condensado equivale ao tempo do discurso, construído especialmente a partir 

de elipses, permitindo que o roteirista se concentre nos eventos que realmente são importantes 

e que façam a história avançar. Ressaltamos que as elipses, quando bem empregadas, não 

comprometem a narrativa cinematográfica, pois o espectador é capaz de compreender os 

eventos omitidos na história. 

Quanto ao tempo respeitado, este é obtido a partir da filmagem em um único plano, 

sem corte. Plano, como explicam Aumont e Marie (2013), são porções de filmes 

compreendidas entre duas colagens, ou, simplesmente, trechos do filme entre um corte e 

outro. Já o corte é um recurso utilizado para marcar a passagem entre planos, como o fade in 

(no começo do plano a imagem surge de uma tela preta), o fade out (escurecimento da 

                                                 
42 Divisão do roteiro em cenas e sequências a fim de otimizar o trabalho de filmagem da equipe técnica. 
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imagem) e a fusão (uma imagem se sobrepõe à outra de forma gradual). Para se obter o tempo 

respeitado, é necessário a filmagem em um único plano, conhecido como plano-sequência. 

A fim de deixar mais claro como funciona o tempo respeitado, citamos como um 

exemplo o filme Arca russa (2001), de Aleksandr Sokúrov. Ele foi filmado em um plano-

sequência de 96 minutos, no museu Hermitage, enquanto os 300 anos da história da Rússia 

eram reencenados diante das câmeras. O filme foi gravado sem interrupções, mas, para obter 

esse resultado, foram necessários dias de ensaio por parte dos atores e da equipe técnica para 

que a filmagem ocorresse em uma única tomada.43 

Quanto ao tempo revertido, baseado no flashback, Martin destaca: 

 

[...] é seguramente o procedimento do tempo mais interessante do ponto de 

vista da narrativa cinematográfica e parece ter sido utilizado de forma 

consciente há bastante tempo; e se não resta dúvida que os diretores 

tomaram emprestado do romance, é preciso admitir que o cinema o 

empregou muitas vezes com êxito [...] (2013, p. 226). 

 

Martin cita quatro razões para o uso do flashback no cinema: 1. Razões estéticas; 2. 

Razões dramáticas; 3. Razões psicológicas; e 4. Razões sociais. 

No primeiro caso, o flashback apresenta uma estrutura interessante para a construção 

narrativa, especialmente no que concerne à unidade de tempo e de lugar, elementos 

importantes na criação de uma atmosfera dramática. No segundo, o retorno ao passado torna o 

espectador confidente do desfecho (quando o flashback revela o final logo no início do filme, 

por exemplo), apresentando-se como recurso a fim de indicar ao espectador o rumo da ação. 

Quanto às razões psicológicas, o uso do flashback se dá quando o filme está centrado em um 

personagem que evoca lembranças, não contribuindo para o desenrolar da ação no presente, 

uma vez que a maior parte do filme concentra-se na materialização das lembranças do 

protagonista. Por fim, o flashback pode ser utilizado por razões sociais, ou seja, para atenuar 

aos olhos do espectador a violência do filme, para desarticular a censura prévia de um 

determinado personagem, entre outras. 

No longa-metragem Na natureza selvagem, percebemos o uso dos tempos condensado 

e revertido. O primeiro compreende a jornada de Chris McCandless rumo ao Alasca a partir 

da formatura em maio de 1990, e encerra com sua morte, em agosto de 1992. Quanto ao 

tempo revertido, ele consiste nos episódios anteriores ao período do Alasca e cuja função é 

revelar os motivos pelos quais o jovem resolveu empreender sua jornada, abandonando a 

                                                 
43 Take em inglês. Começa no momento em que se liga a câmera até o momento em que ela é desligada.  
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família. Os flashbacks são inseridos no hipertexto juntamente com a narração da personagem 

Carine.  

Martin destaca que o uso do off não é uma unanimidade: 

 

O recurso à voz em off corre o risco de ser uma solução fácil se as imagens se 

limitam a uma ilustração visual do comentário; permanecendo, porém, em 

limites razoáveis, proporciona ao filme uma dimensão psicológica real que 

abre ao diretor a possibilidade de fazer conhecer os pensamentos mais 

íntimos e sutis de seus personagens sem o risco de cair na inverossimilhança, 

e de colocar problemas de consciência impossíveis de exprimir a não ser 

pela palavra, a menos que se recaia na estética do cinema mudo (MARTIN, 

2013, p. 187). 

 

Segundo Seger, a voz off pode minimizar a atenção do espectador e confundi-lo 

quando as palavras do narrador contradizem as imagens. A voz off pode ser, ainda, redundante 

em relação à cena em desenvolvimento. “Em muitos casos, essa técnica trabalha contra o 

imediatismo do filme, distanciando o público da ação, pois coloca a ênfase sobre a narração, e 

não sobre a ação que se desenrola na tela” (2007, p. 54). 

Os textos narrados pela personagem Carine não são redundantes em relação às 

imagens. Em muitos deles, a personagem revela também suas angústias sobre o fato de o 

irmão não ter entrado em contato com ela. Os offs são narrados em uma ordem crescente de 

tensão, ou seja, Carine inicia falando sobre Chris e sua impulsividade, sobre seu espírito 

aventureiro, e só aos 56 minutos de filme ela revela como a bigamia do pai afetou Chris. A 

decisão do diretor de adiar a revelação da bigamia do pai pode ser compreendida como uma 

estratégia narrativa. 

A relação conflituosa entre pai e filho é inserida na primeira cena da família, durante a 

formatura do jovem, como destacamos anteriormente. Walt tem uma expressão séria, que se 

transforma em reprovadora quando o filho pula no palco para receber o diploma. Na cena 

seguinte, a do almoço em família, pai e filho apenas dão-se as mãos friamente, e pouco depois 

discutem porque Chris não aceita o carro que querem lhe dar de presente.  

O filme mostra uma tensão maior entre Walt e Chris, a exemplo do hipotexto, 

especialmente na cena do almoço em comemoração à formatura do rapaz, onde ambos quase 

iniciam uma discussão pois Chris não aceita um carro como presente dos pais.   

As estratégias narrativas do hipotexto e do hipertexto são semelhantes nos episódios 

que revelam o sofrimento dos pais por não terem notícias do filho, conforme relata Carine em 

um dos offs: “Tendo passado quase um ano do desaparecimento de Chris, a raiva, o desespero 

e a culpa de meus pais deram lugar à dor. E ela pareceu aproximá-los. Até os rostos deles 
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mudaram” (NATUREZA SELVAGEM, 2009, cap. 12). No filme, a transformação maior 

ocorre com o pai, pois a imagem do homem mal-humorado e intransigente é substituída pela 

de um homem em profundo sofrimento. 

Outro recurso utilizado por Sean Penn para comprimir o tempo da narrativa é a 

sequência de planos, mostrando diversas ações em um tempo que não corresponde à duração 

da história – ações embaladas ao som de canções que compõem a trilha musical do filme e, 

em outros momentos, pela narração da personagem Carine. 

Sean Penn utiliza-se, ainda, da tela dividida (split screen) para mostrar duas ações 

interligadas, mas que ocorrem em diferentes espaços. Como resultado, recebemos duas 

informações ao mesmo tempo, sem a necessidade de alternância dos planos: 

 

Figura 36 – Recurso da tela dividida 

 
Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Na cena acima (aos 00:25:22), à direita, temos os pais de Chris na ocasião em que eles 

recebem o boletim do filho. À esquerda, o diretor mostra que, nessa mesma época, Chris já 

estava na estrada há um tempo. Tal recurso enfatiza o quanto os pais estavam alheios ao que 

se passava com o filho. Nesse caso, o espectador detém mais informações do andarilho que 

seus pais, Walt e Billie. 

O diretor utiliza o mesmo recurso em outra sequência fílmica. A cena da chegada de 

Chris a Las Vegas e a dos pais na estrada em direção a Atlanta aparecem concomitantemente 

na tela. A divisão da tela também é utilizada em outras sequências, como a de Cartago e a do 

Alasca, em que se observam várias ações do protagonista. A estratégia de comprimir o tempo 
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torna-se mais evidente em uma sequência da aventura de Chris na fronteira entre Estados 

Unidos e México, pois o diretor insere três cenas simultâneas, em uma única imagem na tela. 

Ao analisarmos o número de narrações em off e de flashbacks, constata-se que estão 

acima da média da maioria dos filmes. Consequentemente, o ritmo narrativo do filme Na 

natureza selvagem é mais lento em comparação a outras produções cinematográficas. O ritmo 

lento é a marca autoral da filmografia de Sean Penn como diretor, que busca sempre 

privilegiar os conflitos dos personagens, utilizando-se dos recursos de off e de flashback. 

Seger (2007) observa que esse ritmo narrativo mais lento é uma tendência nos filmes 

cujas histórias são centradas em personagens. No entanto, apesar da riqueza visual e do 

trabalho aprofundado na condição humana, a audiência pode ficar impaciente, mesmo que o 

filme dure menos do que as duas horas. 

Martin (2013) destaca que o ritmo de um filme é percebido por meio da montagem, na 

qual se intercalam planos com diferentes tempos de duração. Uma película com planos longos 

resulta em um ritmo mais lento, causando uma impressão de melancolia. E, mesmo em um 

filme mais lento, é possível dar maior agilidade, por meio da aceleração da ação dentro de um 

quadro. Já nos filmes de ação, os planos de curta duração propiciam um ritmo mais acelerado, 

apropriado a esse gênero cinematográfico. 

Em alguns poucos quadros, Sean Penn recorre à aceleração da imagem, com objetivo 

de dar maior dinamicidade à ação. Relacionando a narrativa fílmica à narrativa do hipotexto, 

constata-se que, em ambas, prevalece esse ritmo mais lento no desenvolvimento da história. 

No entanto, em relação ao filme, o fato de ele ser do gênero road movie contribuiu para um 

desenvolvimento mais ágil em algumas cenas, especialmente naquelas nas quais o 

personagem desloca-se entre diferentes cenários. 

 

4.5.1 Outros ganhos 

 

Gérard Genette (2010) destaca que a mudança do modo narrativo para o dramático 

ocasiona uma perda de recursos textuais, mas que ela é compensada pelo ganho de outros 

meios do campo da representação dramática. Uma das perdas estaria relacionada a como 

adaptar o mundo interior do personagem para o cinema, que muitas vezes acaba sendo 

expresso por meio dos diálogos, offs e monólogos. 

Esses recursos são característicos do modo “contar”, enquanto no cinema e no teatro 

deve prevalecer o modo “mostrar”. Hutcheon (2013) diz que, contrariando o clichê de que as 
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artes performativas só podem revelar experiências ou pensamentos por meio da técnica voice 

over, o filme pode encontrar equivalentes cinematográficos: 

 

[...] As aparências externas são utilizadas para espelhar verdades internas. 

Em outras palavras, é possível criar correlativos visuais e auditivos para 

eventos interiores, e o cinema de fato tem a seu dispor várias técnicas que os 

textos verbais não têm (HUTCHEON, 2013, p. 93). 

 

Dentre esses equivalentes, Hutcheon e Martin destacam o close up, ou seja, o plano 

aproximado do rosto de um personagem. A maior parte dos planos tem como finalidade 

proporcionar percepção e clareza da trama narrativa, porém, o close up “manifesta melhor o 

poder de significação psicológico, e dramático” ao qual o diretor pode recorrer para exprimir 

o mundo interior do personagem (MARTIN, 2013, p. 39). Abaixo, reproduzimos um plano 

em close up que expressa bem os sentimentos íntimos de Chris:  

 

Figura 37 – A emoção de Chris no espaço da natureza 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Extraímos o plano acima de uma sequência, aos 11 minutos de filme, na qual Chris, 

recém-chegado ao Alasca, observa um bando de cervos atravessarem seu caminho. O foco no 

rosto do personagem revela sua emoção ao explorar a natureza, algo que almejou durante os 

dois anos que antecederam sua chegada ao Alasca. A emoção percebida na imagem está 

presente em alguns trechos do livro-reportagem, nos quais Chris McCandless registra sua 

felicidade por estar naquele ambiente. Em um postal a Wayne, as palavras do andarilho 

expressam seu contentamento pela vida que estava levando. “Ando vagabundeando pelo 
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Arizona faz mais ou menos um mês agora. Este é um bom estado! Há todos os tipos de 

cenários fantásticos e o clima é maravilhoso” (KRAKAUER, 1998, p. 44). Uma anotação 

curta, mas de grande significado para ele e que acreditamos ter sido expressa de forma 

relevante por meio do enquadramento do rosto de Chris. 

Outro recurso cinematográfico capaz de transmitir o mundo interior do personagem é a 

trilha musical, que se configura também como um ganho na mudança do modo narrativo para 

o dramático. Em entrevista no making of do filme, Sean Penn disse que escreveu o roteiro 

com “espaços” para serem preenchidos pela música, especialmente as sequências de transição. 

Ele usa o termo co-narrativa para se referir à trilha, e que esse mesmo procedimento foi 

utilizado no seu primeiro filme, The Indian Runner (Unidos pelo sangue). Já ao site 

MoviesOnline, o diretor revelou que seu desejo também era que as canções servissem como 

uma voz interior do personagem – tarefa que ele entregou ao cantor e compositor Eddie 

Vedder, responsável pela letra de nove das onze canções da trilha musical. Nelas, se sobressai 

a voz de Vedder acompanhada de instrumentos acústicos, como o banjo e o ukulele. 

Abaixo, reproduzimos a canção “Hard Sun” a fim de exemplificarmos o papel que 

música desempenha na revelação do mundo interior do personagem: 

 

When I walk beside Her  

I am the Better man  

When I look to leave Her  

I always stagger back again  

 

Once I built an Ivory tower 

So I could worship from above 

When I climbed down to be set free 

She took me in again44 

 

A canção toca ao iniciar o primeiro capítulo do filme, batizado de “Meu nascimento”. 

É a sequência que marca a fuga de Atlanta, e na qual Chris dirige seu carro pela estrada. A 

letra da música reforça a atração que a natureza exerce sobre o andarilho e, enquanto a música 

é executada, os prédios da cidade vão ficando para trás, dando lugar a cenários naturais. A 

canção “Hard Sun” mantém uma relação estreita com as epígrafes do hipotexto. 

                                                 
44 Quando eu caminho ao lado dela 

Eu sou um homem melhor 

Quando procuro deixá-la 

Sempre volto cambaleante  

Uma vez construí uma torre de marfim 

Assim eu poderia admirar de cima 

Quando desci para tornar-me livre 

Ela me levou novamente (tradução nossa).  
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A trilha do filme obteve críticas favoráveis e desfavoráveis. Para uns, há um excesso 

de músicas em momentos nos quais o silêncio deveria ter sido privilegiado; para outros, a 

trilha enriquece o sentido da narrativa. O conteúdo da maior parte das letras das canções 

presente no filme dialoga com as imagens e com os textos ficcionais selecionados pelo 

diretor, contribuindo para a dramaticidade da narrativa audiovisual. 

 

4.6 O ESPAÇO EM NA NATUREZA SELVAGEM 

 

O espaço no qual a história se desenvolve é um elemento importante em uma 

narrativa, especialmente quando é transposto para o modo dramático em uma mídia 

audiovisual. Ao examinar a adaptação de Dom Quixote por Orson Welles, Robert Stam 

observa que somente um filme pode mostrar, ao invés de apenas descrever, a beleza plástica 

dos moinhos de vento descritos poeticamente por Cervantes. “[...] um filme pode literalmente 

mobilizar a multiplicação cubista de perspectivas sobre um moinho de vento, como faz 

Welles, de forma que as pás do moinho girem na direção da câmera [...]” (2008, p. 82). 

O texto de Na natureza selvagem traz inúmeras descrições dos lugares onde Chris 

esteve, e o diretor Sean Penn manteve a maior parte dos espaços citados pelo jornalista Jon 

Krakauer, ou seja, um total de 37 cidades – divididas em oito estados americanos, sendo 

apenas uma localizada no México. Deane Williams, na obra The Cinema of Sean Penn: In and 

Out of Place (2016), obseva que a filmografia de Penn mostra um interesse particular pelo 

espaço, apresentando-o como um local que influencia o personagem na sua busca pela própria 

identidade. Paralelamente a essa busca individual, os filmes de Sean Penn também tentam 

compreender como forças externas agem na identificação do personagem com os lugares.45 

Gérard Betton destaca, em Estética do cinema, que o ambiente e o personagem são 

elementos interdependentes que interagem entre si e, a não ser que a intenção do diretor seja 

torná-lo um elemento secundário na narrativa, seu papel será frequentemente mais de um 

protagonista do que a materialidade de um lugar. Por outro lado, apesar da importância do 

cenário, é preciso que ele mantenha um equilíbrio com as ações e contribua para a harmonia 

do todo, “sob pena de a atenção do espectador deter-se num detalhe, desviando-se assim da 

ideia principal do filme [...]” (BETTON, 1987, p. 52). 

Sean Penn consegue manter esse equilíbrio do protagonismo dos espaços com as ações 

mesmo diante da grande variedade de lugares presentes na adaptação. Esse número de 

                                                 
45 Apesar da proposta interessante do autor, ele na realidade acaba por concentrar-se no exame da 

intertextualidade que os filmes de Sean Penn mantêm entre si e com outros nos quais ele atuou.  
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espaços é uma das características do gênero road movie, onde o personagem principal se 

encontra em um movimento constante, a exemplo de Chris McCandless. São filmes que 

privilegiam os espaços por meio da fotografia, a qual, em Na natureza selvagem, coube ao 

francês Éric Gautier. Ele foi convidado para a equipe de produção após Sean Penn conhecer 

seu trabalho em Diários de motocicleta (2004). Em entrevista à revista Variety, Gautier 

explicou que Sean Penn esperava que sua experiência no cinema francês trouxesse elementos 

que permitissem uma fotografia mais íntima e próxima dos personagens. Sobre o trabalho do 

diretor de fotografia, Williams destaca que o filme é dedicado em grande parte à paisagem: 

 

As Hirsch is often pictured alone in wide shots of the land, this intimacy 

within these broader images was important so that characterisation wouldn’t 

be lost amongst the wide angles, at the same time as the film seeks to embed, 

to have McCandless amongst the landscape46 (WILLIAMS, 2016, p. 33, cap. 

7). 

 

E, em comparação às películas anteriores do diretor Penn, Williams observa que em 

Na natureza selvagem o plano aéreo é predominante. 

Quanto ao resultado do trabalho de Éric Gautier, destacam-se a profusão de belas 

imagens, de planos gerais e abertos, tendo como objetivo o detalhamento do ambiente em que 

se desenvolve a ação, e a inserção do protagonista nos diferentes espaços. 

De acordo com Martin (2013), o plano geral, ao lado do close e do detalhe, não tem 

papel apenas descritivo na narrativa, mas também um significado psicológico preciso: 

 

Reduzindo o homem a uma silhueta minúscula, o plano geral o reintegra no 

mundo, faz com que as coisas o devorem, “objetiva-o”; daí uma tonalidade 

psicológica bastante pessimista, uma ambiência moral um tanto negativa, 

mas às vezes também uma dominante dramática de exaltação, lírica ou 

mesmo épica (MARTIN, 2013, p. 40). 

No plano geral, a personagem, o objeto ou a ação veem a sua importância de certa 

maneira dissolvida na vastidão do contexto circundante e dos elementos que compõem a 

imagem, como podemos observar na figura abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
46 Como Hirsch é muitas vezes retratado sozinho em planos gerais, a intimidade nessas imagens mais amplas era 

importante para que a caracterização não fosse perdida entre os ângulos amplos, ao mesmo tempo em que o 

filme procura incorporar McCandless na paisagem (tradução nossa). 
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Figura 38 – Plano geral 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem.  

O enquadramento refere-se ao momento em que Chris deixa Cartago, após seu patrão, 

Wayne Westerberg, ser preso. Apenas com uma mochila nas costas, o personagem parte mais 

uma vez para a sua jornada solitária, intensificada pela fotografia, que centraliza a figura de 

Chris, sozinho, em uma rua de terra vazia. O sentido de isolamento do plano é obtido com a 

figura humana diminuta em relação ao cenário urbano. O filme contém inúmeros planos 

semelhantes, prevalecendo tais imagens nas cenas do protagonista na estrada e no Alasca.  

Quanto ao plano aberto, observa-se que a presença do personagem é maior, porém o 

ambiente ainda tem papel relevante: 

 

Figura 39 – Plano aberto 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 
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No plano aberto, a figura do andarilho destaca-se em relação ao cenário. O plano tem 

como função hierarquizar e guiar a atenção do espectador. Entre as duas imagens acima, é 

nítido o contraste informativo expressivo das cenas. Se, para o espectador, as opções de 

planos são normalmente invisíveis, do ponto de vista do diretor elas são fundamentais para a 

criação de efeito desejado na mente daquele. 

Betton destaca o aspecto psicológico do espaço na produção fílmica. Para ele, o 

espaço está atrelado ao conteúdo da película e, mais intimamente, aos personagens, 

permitindo que estes evoluam: 

 

O espaço fílmico não é apenas um quadro, da mesma forma que as imagens 

não são apenas representações em suas dimensões: ele é um espaço vivo [...]. 

Tem um valor dramático ou psicológico, uma significação simbólica; tem 

também um valor figurativo e plástico e um considerável caráter estético [...] 

(BETTON, 1987, p. 29). 

 

Andressa Deflon Rickli, em sua dissertação “O cinema além da tela: quando o real 

transformar-se em ficcional”, sintetiza muito bem o entrelaçamento entre a trama narrativa e 

os espaços no filme Na natureza selvagem: 

 

A história de Chris, que se passa na estrada, é de descobertas, de reflexões, 

de busca por autoconhecimento e, ao mesmo tempo em que são mostradas as 

descobertas do jovem sobre ele mesmo, revelam-se a geografia dos lugares, 

paisagens – que vão desde uma natureza exuberante até lugares em que tudo 

o que se vê é a neve – e também as pessoas que o ajudam, seja oferecendo 

um emprego temporário ou abrigo, dando carona; ou, em níveis mais 

profundos, até mesmo possibilidade de laços “familiares”, como é o caso dos 

hippies Rainey e Jan, Ron Franz, o velho e solitário veterano de guerra. Não 

só os cenários mudam, se transformam, mas também as personalidades, as 

relações pessoais, as visões e significações de mundo. Alguns dos 

personagens são apresentados de forma tão profunda que oferecem ao filme 

enquanto road movie um viés quase documental, entretanto não perde de 

vista a construção com uma linguagem clássica (RICKLI, 2013, p. 71-72). 

 

As variações espaciais construídas ao longo do filme estão em permanente diálogo 

com os sentimentos interiores do protagonista. A casa dos pais representaria um não lugar, ou 

o lugar do outro, que o aprisionava e o oprimia. A estrada seria um lugar de passagem, um 

não lugar, mas que lhe permitiria por um curto espaço de tempo um certo bem-estar, novos 

relacionamentos e trocas de experiência. Mas ainda não é o espaço de sua busca. Somente em 

contato direto com a natureza do Alasca Chris atinge o lugar do desejo. 

O Magic Bus foi um dos poucos lugares que manteve o mesmo significado ao longo 

do filme como um espaço de segurança. Chris foi para aquela região a fim de isolar-se na 
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natureza, e isso significava viver apenas em sua tenda, a exemplo do que fez na maior parte de 

sua jornada. Apesar de o ônibus ter sido uma surpresa no seu caminho, o fato é que ele 

encontrou a sua “cabana”. 

No ônibus, Chris sentia-se seguro, física e emocionalmente, tanto que retornou para lá 

quando percebeu que não conseguiria atravessar o Rio Teklanika. Porém, o excesso de 

segurança que Chris sentia em estar ali pode ter comprometido seu senso crítico, impedindo-o 

de procurar outro caminho para deixar o Alasca. O apego àquele espaço o fez permanecer 

onde estava. Como observa o crítico de cinema Pablo Vilaça, em texto publicado na revista 

Carta Capital47 em fevereiro de 2008, o espaço no qual Chris buscou abrigo é um símbolo da 

vida urbana que tanto procurou deixar para trás. 

A respeito da representação do espaço no hipertexto, sua principal vantagem reside 

nas características do meio predominantemente visual. Embora as descrições dos espaços 

estejam presentes no livro-reportagem de Jon Krakauer, na adaptação fílmica os espaços 

ganham maior densidade dramática. 

Seger (2007) destaca que, mesmo em uma obra onde haja bastantes descrições visuais, 

é possível que o adaptador não consiga extrair dela a força suficiente para criar imagens 

atrativas ao espectador, ao passo que uma obra com poucas descrições pode ter um efeito 

maior se trazem as imagens implícitas na narrativa. Sean Penn soube explorar o potencial das 

descrições do livro-reportagem em sua adaptação, por meio dos ângulos da câmera e dos 

enquadramentos. Os espaços não são apenas cenários em Na natureza selvagem, eles 

integram-se à narrativa à medida que condicionam e refletem ao mesmo tempo o drama do 

protagonista em sua jornada, rumo ao Alasca. 

 

4.7 A CONSTRUÇÃO DO ALTER EGO ALEXANDER SUPERTRAMP 

 

Além de uma história bem contada, que envolva o espectador, Seger (2007) destaca 

que um filme, para obter êxito, deve trazer um personagem fascinante, capaz de ganhar a 

simpatia do público e provocar nele identificação; um herói que faça com que o espectador 

observe o mundo a partir dos seus olhos, que seja dotado de qualidades universais e também 

únicas, nas quais possa se reconhecer. Percebemos essa potencialidade na figura de 

Christopher McCandless e que, possivelmente, foi o que levou o jornalista Jon Krakauer e o 

diretor Sean Penn a reconstituírem sua história em livro e em filme, respectivamente. 

                                                 
47 Disponível em: http://cinemaemcena.cartacapital.com.br/critica/filme/6322/na-natureza-selvagem. Acesso em: 

15 jan. 2018. 

http://cinemaemcena.cartacapital.com.br/critica/filme/6322/na-natureza-selvagem
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Christopher McCandless tem carisma e encarna um herói idealista que age no caminho 

de concretização de sua busca interior, mas também apresenta suas controvérsias – abandonou 

a família e colocou-se em situação de risco em meio à região selvagem do Alasca. Como 

observa Christopher Vogler, em A jornada do escritor: estrutura mítica para escritores 

(2015, p. 72): “parece que quanto mais neuróticos os personagens, mais o público gosta dele e 

se identifica com ele”. Isso ocorre porque reconhecemos um pouco de nós em um personagem 

que precisa enfrentar dúvidas, culpas, traumas do passado ou medo do futuro.  

O hipotexto revela mais a face contraditória de Chris, ao dar voz a diversas pessoas 

que o conheceram, e não apenas àqueles que o achavam cativante. No filme, percebemos que 

os personagens Jan Burres e Ron Franz assumem o papel de chamar a atenção do andarilho 

para as suas ações, especialmente em relação aos pais. 

Talvez por não ser interessante do ponto de vista fílmico evidenciar o egoísmo ou a 

amargura do protagonista, tais atitudes são minimizadas no hipertexto ao serem transmitidas 

por meio do off de Carine e das cenas de flashback. Ambos os recursos retiram o 

protagonismo dessas ações nada heroicas da responsabilidade do personagem.  

De certa forma, isso também ocorre no livro, quando Jon Krakauer cita episódios, 

intercalando-os com trechos que, ainda que não defendam as atitudes de Chris, as justificam. 

Assim, mesmo que o filme minimize o caráter mais contraditório do protagonista, ele não 

deixa de apresentá-lo, como também o faz o texto-fonte. 

Podemos depreender que a jornada de Chris, ao longo de todo seu percurso, consiste 

em uma jornada dupla: trata-se de uma jornada exterior, onde ele abandona seu ambiente 

familiar e se aventura a um mundo desafiador e desconhecido, e também de uma jornada 

interior. 

Como bem assinala Vogler, 

 

Em qualquer boa história, o herói cresce e se transforma, empreendendo uma 

jornada de um modo de ser para outro; do desespero à esperança, da 

fraqueza à força, da tolice à sabedoria, do amor ao ódio e vice-versa. São 

essas jornadas emocionais que prendem o público e fazem valer a pena 

acompanhar a história (VOGLER, 2015, p. 45). 

 

A transformação do protagonista inicia-se quando, desvencilhando-se de sua 

identidade como Christopher McCandless, assume um novo eu, o de Alexander Supertramp –

aparentemente, deixando para trás suas angústias e conflitos por não saber lidar com eles.  

No hipotexto, temos uma alternância constante entre Chris e seu alter ego Alexander 

Supertramp, o que não ocorre no filme. Na obra de Jon Krakauer, há uma divisão clara sobre 
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“quem é quem”, uma vez que o narrador sempre chama nossa atenção para as ações de Chris 

e para aquelas atribuídas a Alexander Supertramp (especialmente por meio dos registros do 

diário). No filme, essa dicotomia entre os dois personagens é mais tênue e vai ser marcada 

pela personagem Carine, que assume o papel de narrador, rememorando a infância e a 

adolescência de Chris. 

A questão do alter ego manifesta-se logo na sequência inicial do filme. Nessa cena, a 

câmera mostra rapidamente a fotografia de um rapaz (que está de perfil), em cima de um 

criado-mudo, para logo depois desfocar a imagem. Uma mulher (Billie) acorda de um 

pesadelo e chama por um nome, Chris. A partir do diálogo com o marido, entendemos que 

Chris é o filho dela e algo aconteceu a ele.  

A seguir, temos uma cena no trem, onde o foco no batente de um vagão nos remete à 

seguinte inscrição: Alexander. A seguir, um plano mais aberto focaliza a frase “Alexander 

Supertramp Abril 1992”, riscado a giz no mesmo batente do vagão. A partir da montagem 

dessas cenas, entendemos que aquele rapaz é filho da mulher da primeira cena, mas ela o 

chamara de Chris, e o nome inscrito no vagão do trem é Alexander Supertramp. Surge então 

uma pergunta: quem afinal é o rapaz? Chris ou Alexander? 

 

Figura 40 – Informações colocadas no vagão de trem 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

No roteiro, nas cenas até o encontro com Jim Gallien, Chris é identificado apenas 

como “andarilho”, ou seja, mostra que a intenção do diretor é justamente esconder a 

identidade do jovem, cujo rosto só é revelado completamente aos 00:05:45 do filme. 
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O rompimento de Chris com sua vida passada ocorre em cenas de flashback aos 21 

minutos da película, quando ele, após a sequência da formatura e do almoço com a família, 

joga fora fotos dos pais, corta seus cartões do banco, de motorista e de estudante e queima o 

documento de Seguridade Social. A cena na qual Chris queima este último tem valor 

simbólico maior em relação aos demais, pois a câmera focaliza em plano de detalhe o nome 

do usuário cartão. No livro-reportagem, Jon Krakauer não se refere a esse episódio em 

particular, mas, como de fato ocorreu, foi realçado na adaptação cinematográfica.  

A decisão em adotar o nome de Alexander Supertramp ocorre aos 00:24:26 do filme, 

em uma cena breve, mas bastante reveladora, na qual Chris, que está fugindo há algum tempo, 

diz que precisa de um novo nome. Ele então tira um batom da lixeira e escreve em um espelho 

o nome que adotará a partir daquele momento: Alexander Supertramp. 

 

Figura 41 – Chris adota o nome de Alexander Supertramp 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem 

 

A escolha de McCandless pelo seu novo eu ocorre diante de um dos elementos ligados 

à representação do duplo: o espelho. O objeto está presente em outras duas cenas do filme: 

aos 00:41:07, em um monólogo, e aos 00:52:30, quando ele, sentado no carona de um 

caminhão, olha sua imagem no retrovisor do veículo. O monólogo ocorre, sobretudo, no 

Magic Bus. Chris age como se tivesse consciência do seu alter ego: “[...] você pode tudo, pode 

ir a qualquer lugar... grana... poder... é uma ilusão, você pode estar aqui... eu e você”. Nas 

últimas palavras, o personagem faz um movimento apontando para si e para o espelho 

colocado em cima de uma mesa, como se houvesse duas pessoas. Os dois episódios com o 

espelho são acréscimos inseridos pelo diretor. 
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A cena do retrovisor inicia com um off de Carine, no qual ela fala sobre a ocasião em 

que Chris descobriu a verdade sobre o casamento dos pais. O personagem olha para sua 

imagem pelo retrovisor, mas logo desvia o olhar, como se tivesse dificuldade em encarar a si 

mesmo. Pensando sobre a questão do duplo, é como se, ao olhar-se no espelho, Chris visse 

algo do qual não gostava, um passado difícil de enfrentar. Relacionando a cena ao conteúdo 

do off, mais à frente Carine fala que a descoberta ocasionou uma crise de identidade no irmão, 

o que explica a decisão dele em assumir um novo “eu”. 

No hipotexto, não há qualquer referência ao momento em que Chris decidiu assumir o 

nome de Alexander, mas, em 10 de agosto de 1990 (dois meses após a fuga), ele se 

identificou como Christopher McCandless ao receber uma multa por pedir carona em local 

proibido e, dias depois, ao conhecer Jan Burres e o namorado dela, se apresentou como 

Alexander. Porém, em setembro do mesmo ano, Chris apresentou-se a Wayne Westerberg 

como Alexander McCandless.  

No filme, ao escrever no espelho, Chris registra o mês de julho como o “nascimento” 

de Alexander. A alternância entre os dois nomes, até mesmo a mistura entre o “eu” e o alter 

ego, nos leva a concluir que Chris ainda estava confuso sobre quem ele realmente era: se 

Christopher McCandless ou Alexander Supertramp.  

Chris fugiu de Atlanta no fim de junho, logo é natural que o diretor marcasse o 

“nascimento” de Alexander Supertramp a partir de julho. Mas é possível também que Sean 

Penn tenha extraído a data de um cinto de couro que Chris fez para si com a ajuda de Ron 

Franz e cuja imagem é reproduzida no livro Back to the Wild. O jovem desenhou símbolos 

que fazem referência às suas aventuras, tendo em um extremo o nome Alex e a data julho de 

1990 e, no outro extremo, a letra “N”, em alusão ao Norte, onde fica o Alasca. Após as duas 

primeiras inscrições (Alex e julho de 1990), há o desenho de uma caveira com ossos cruzados, 

rodeada pelas iniciais do nome de Chris “CJM”. Trata-se de uma imagem usada como 

símbolo de perigo, principalmente para substâncias tóxicas, como o veneno. Mas também 

pode simbolizar mudança, transformação, renovação e início de um novo ciclo.48 Assim, é 

possível interpretarmos as inscrições iniciais como o “nascimento” de Alexander Supertramp, 

a transformação do “eu” no duplo. Em uma cena com Ron Franz, o personagem Chris explica 

o significado de alguns símbolos que desenhou no cinto, mas a fala dele se concentra naqueles 

que representam apenas os lugares por onde passou e seu destino, o Alasca. 

                                                 
48 Disponível em: https://www.dicionariodesimbolos.com.br/caveira/. Acesso em: 17 abr. 2018. 

https://www.dicionariodesimbolos.com.br/caveira/
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Quanto à construção do protagonista, o alter ego Alexander Supertramp é o que está 

mais presente na tela. Enquanto no hipotexto os trechos escritos no diário são reproduzidos, 

no filme eles são vivenciados pelo personagem e, com exceção do período no Alasca, onde 

registra seus dias ali, nas demais cenas o personagem não é visto escrevendo sobre suas 

aventuras, ou seja, ele não trata a si mesmo como sendo uma outra pessoa (com exceção da 

cena do espelho, já descrita). Acreditamos que a mudança se fez necessária, pois, de outra 

forma, oscilar a atuação do personagem entre Chris McCandless e Alexander Supertramp 

poderia ocasionar problemas de compreensão ao espectador, assim como fazer com que a 

decisão fosse interpretada como um problema mental do andarilho, situação sobre a qual 

discorremos no primeiro capítulo. 

A história de Chris McCandless apresenta os principais elementos do gênero road 

movie, onde prevalece a busca interior do personagem, processo durante o qual o protagonista 

vivencia experiências que vão transformá-lo ao longo de sua jornada. Tanto no hipotexto 

quanto no hipertexto, percebemos essa transformação em Chris a partir de sua experiência no 

Alasca. 

Enquanto esteve na estrada, fazendo novos amigos e escondendo sua verdadeira 

identidade, o personagem parece modificar a vida das pessoas ao seu redor mais do que a sua 

própria. Isso ocorre especialmente com os personagens Jan Burres, que vê em Chris o filho 

que estava desaparecido há dois anos, e em Ron Franz, que perdeu esposa e filho em um 

acidente e há muito tempo vivia solitário. Em uma cena aos 00:32:46, Rainey conversa com 

Chris sobre um problema que ele e Jan enfrentam há um tempo e pede que o jovem andarilho 

a “traga de volta para ele”. Chris vai atrás de Jan e, após um banho de mar, eles retornam ao 

acampamento, onde Jan e Rainey fazem as pazes. Fica subentendido que foi Chris quem 

promoveu a paz entre o casal. 

A cena é um acréscimo ao hipotexto e entendemos que a intenção do diretor foi 

mostrar o quanto a presença de Chris também afetou a vida das pessoas que conhecera pelo 

caminho. Em seu depoimento, Jan Burres afirma: “Era um garoto realmente bom. Sentimos 

grande afeição por ele” (KRAKAUER, 1998, p. 41).  

A mudança em Ron é ainda maior no hipotexto, uma vez que, depois que o 

aventureiro partiu, ele deixou o conforto e a segurança de sua casa para viver em um trailer. 

No filme, temos apenas a cena da despedida dos dois, e nenhuma menção à mudança de vida 

de Ron. Sobre esse aspecto conciliador de Chris e suas palavras maduras para um jovem de 
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sua idade, o personagem Rainey pergunta a Chris se ele é Jesus Cristo e, em uma resenha49 

publicada no The New York Times, o crítico A. O. Scott destaca duas outras cenas no filme 

que associam a imagem de McCandless a Jesus. Em uma ele está dentro d’água, nu, e com os 

braços abertos, lembrando o Cristo crucificado, e na outra, ao fim do longa-metragem, sua 

expressão de dor e sofrimento na hora da morte remete ao sofrimento na crucificação. 

No entanto, apesar desse “poder” de ajudar as pessoas a curarem suas feridas, Chris 

não consegue fazer isso por si mesmo e evita relações mais duradouras. Em uma cena, aos 

00:36:20, Rainey e Jan Burres sugerem que o andarilho os encontre em Niland, na Califórnia, 

para conhecer Slab City, e Chris parece desconfortável. No dia seguinte, o jovem partiu, 

deixando apenas uma mensagem de agradecimento a Jan e Rainey. Após algumas semanas 

com Ron Franz, Chris também decide que é hora de ir embora. Ron acorda às três da manhã e 

deduz que o andarilho estava de partida e que não iria se despedir.  

Já no Alasca, sozinho e vivendo por conta própria, o andarilho transforma-se e conclui 

sua jornada de autoconhecimento. E, ao reconhecer que a “Felicidade só é real quando 

compartilhada”, Chris teria percebido que era impossível manter-se à parte das relações 

humanas, e talvez poderia dar uma chance às relações que havia estabelecido durante o 

caminho, ou à própria família.  

Na sequência que se desenrola a partir de 1:47:25, fica subentendido que McCandless 

teria decidido abandonar o seu alter ego. É o momento em que ele resolveu deixar o ônibus – 

como está registrado em seu diário. Assim como faz Jon Krakauer no livro-reportagem, Sean 

Penn sugere uma mudança em seu comportamento, por meio da leitura de um trecho do 

romance Felicidade familiar, de Liev Tolstói, o qual discorre sobre o real sentido da 

felicidade, ou seja, uma vida simples, um trabalho útil à sociedade, a companhia de uma 

mulher e talvez o nascimento de filhos. A letra da música No ceilings,50 escolhida pelo 

diretor, está estreitamente relacionada ao processo de mudança de Chris. 

 

Comes the morning 

When I can feel 

That there’s nothing 

                                                 
49 Disponível em: https://www.nytimes.com/2007/09/21/movies/21wild.html. Acesso em: 22 abr. 2018. 
50 Chega a manhã  

quando eu posso sentir 

que não há nada mais  

para ser ocultado 

[...] 

Eu fui ferido 

Eu fui curado 

Agora estou pronto  

Estou pronto para pousar 

https://www.nytimes.com/2007/09/21/movies/21wild.html
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Left to be concealed 

[...] 

I been wounded 

I been healed 

Now for landing I been 

Landing I been cleared 

 

A sequência faz parte do capítulo nomeado de maturidade, que corresponderia ao final 

dos ritos de passagem de sua jornada. Estaria ele disposto a retornar ao convívio dos 

familiares e dos amigos? Não há como saber, mas o fato é que o movimento de retorno de 

Chris, simbolicamente, representa que ele estaria disposto a agregar-se novamente à 

sociedade. 

Myerhoff (1982 apud SATURNO, 2013, p. 16) diz que a necessidade de reagregação 

ocorre a partir da consciência de que o mesmo rito de passagem que anuncia a separação do 

indivíduo do seu grupo também o lembra constantemente de que sua existência está atrelada a 

esse grupo, e não pode ser concebida à parte dele. Isso nos remete novamente à frase 

“Felicidade só é real quando compartilhada”, escrita por Chris. Sua concepção de felicidade 

muda ao final da jornada. Se antes ela poderia ser experimentada de forma isolada, bastando a 

integração com a natureza, nesse momento ele percebe que ela só tem sentido se for 

compartilhada. 

Chris só aceita o verdadeiro nome próximo à sua morte, quando assina, 

primeiramente, o bilhete de socorro no qual pede a quem chegar ao ônibus que não vá 

embora, e depois no bilhete de despedida – fatos que nos remetem a Rosset, quando afirma 

que a fantasia do outro cessa diante da morte. Assim, como observa Rosset, é justamente na 

renúncia de si mesmo que o indivíduo se torna o que ele renegava: 

 

A fuga e a esquiva se exprimem por um gesto que constitui precisamente, e 

integralmente, o dano do qual queríamos nos desviar. É querendo evitar 

matar o pai que Édipo se precipita no caminho do homicídio, é querendo a 

todo custo ser um outro que o homem habitualmente se confirma nele 

mesmo (ROSSET, 2008, p. 101). 

 

Assim, quando o andarilho tenta rejeitar quem realmente era, Christopher 

McCandless, esse movimento de renúncia acaba por reafirmar sua verdadeira identidade. 
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Figura 42 – Plano do bilhete de Chris sem assinatura 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

O diretor Sean Penn exibe as imagens acima na sequência da morte de Chris. 

Enquanto ouvimos uma narração em off, duas imagens se intercalam: a do grafite que Chris 

fez na madeira do vagão do trem, no qual assinou como Alexander Supertramp, e a do bilhete, 

encontrado no Magic Bus, onde é possível ler o nome Christopher Johnson McCandless. 

Além do conteúdo do bilhete de adeus, o texto em off faz referência a uma frase extraída do 

livro Dr. Jivago: “Para chamar cada coisa pelo seu nome correto”. Chris repete a frase, e a 

câmera revela sua assinatura no bilhete. Assim, em seus últimos momentos de vida, o jovem 

andarilho assume quem ele é realmente, despindo-se do personagem que criara. 

 Clément Rosset, em O real e seu duplo, assinala que a obsessão pelo duplo, na 

literatura romântica, tem uma preocupação específica. “A perda do duplo, do reflexo, da 

sombra, não é [...] libertação”. O personagem romântico angustiado “aparece, então – pelo 

menos em todos os textos que colocam em cena o duplo – como essencialmente duvidando de 

si mesmo”. Ele necessita de um testemunho exterior para comprovar a sua identidade, “de 

algo tangível e visível, para reconciliá-lo consigo mesmo”, como uma certidão de nascimento 

ou uma carteira de identidade (2008, p. 109-110). No caso do andarilho, entendemos que a 

assinatura nos bilhetes de socorro e de despedida como Christopher McCandless cumprem 

com esse papel de reconciliação do jovem com seu verdadeiro eu. 

A imagem de Christopher McCandless construída no livro-reportagem se mantém em 

sua essência na adaptação de Sean Penn. Entretanto, o filme mostra uma faceta mais 

simpática do jovem que abandonou a família de forma abrupta e que infligiu dor aos pais 

durante os anos em que esteve fora. Essas questões são minimizadas diante do sofrimento 

pelo qual ele passa em seus últimos dias de vida, conforme é mostrado na sequência final da 

película. 
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O livro-reportagem traz mais aspectos contraditórios do personagem – o que é 

compreensível pelo volume de episódios e informações contidos nele –, muitos dos quais 

estão presentes na obra fílmica. E, enquanto no hipotexto temos uma narrativa sobre um 

personagem morto, o filme tem como foco um jovem vivendo plenamente sua vida, ainda que 

em um curto espaço de tempo. Um letreiro ao fim do vídeo “Into the Wild: the experience”, 

que faz parte do making of do filme, sintetiza essa ideia: “He died alive” (“Ele soube viver”). 

A adaptação de Na natureza selvagem pouco alterou o sentido do hipotexto – ainda 

que o diretor Sean Penn tenha deixado de lado muito do material utilizado por Jon Krakauer. 

O filme concentrou-se na jornada de Chris, que também é evidenciada no livro-reportagem. 

Os procedimentos transposicionais identificados neste capítulo são, em sua totalidade, tipos 

de transformações formais que não operam mudança intencional de sentido, e mesmo as 

alterações que poderiam causar alguma mudança de sentido foram trabalhadas de tal forma 

pelo diretor que elas podem ser interpretadas como transformações poucos significativas em 

relação ao hipotexto. 

Como apontado por Genette (2010), Stam (2003; 2006), Hutcheon (2013) e Seger 

(2007), as possíveis perdas do modo narrativo para o modo dramático são compensadas pelos 

recursos do meio dramático elencados neste capítulo durante a análise do processo de 

adaptação. Os planos, os enquadramentos, a música, os diálogos, enfim, os diversos recursos 

característicos do meio audiovisual foram capazes de transmitir as intenções do diretor, 

extraídas do hipotexto. 

Encerrado o nosso propósito nesse capítulo, no próximo procederemos ao exame de 

como ocorreu a adaptação dos gêneros textuais presentes no hipotexto e qual o seu papel na 

narrativa de Sean Penn, a partir do conceito de intertextualidade de Gérard Genette. 
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5 A INTERTEXTUALIDADE NO FILME NA NATUREZA SELVAGEM 

 

“Gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes: 

acho que você deveria realmente promover uma 

mudança radical em seu estilo de vida e começar a 

fazer corajosamente coisas que talvez nunca tenha 

pensado, ou que talvez fosse hesitante demais para 

tentar.” 

(Christopher McCandless) 

 

Uma das principais características do livro-reportagem Na natureza selvagem é a 

presença de inúmeros gêneros textuais em sua narrativa, os quais foram examinados no 

segundo capítulo (terceira parte da tese) a partir da relação transtextual proposta por Gérard 

Genette (2010), principalmente a intertextualidade. 

Neste capítulo, vamos identificar como o diretor Sean Penn adaptou os textos que 

integram o livro-reportagem e qual a função deles na construção da narrativa do hipertexto. O 

diretor optou, inicialmente, por uma redução do volume de textos que integram o livro e 

também deu um toque autoral à sua obra cinematográfica ao inserir novos elementos, tais 

como citações de obras de ficção e não-ficção e a alusão a outras artes.  

 

5.1 O FILME E SEUS INTERTEXTOS 

 

O diretor Sean Penn manteve pouco mais de 20% dos diferentes textos utilizados no 

livro-reportagem Na natureza selvagem, conseguindo, contudo, manter a representatividade 

dos gêneros textuais usados por Jon Krakauer. Assim, temos no filme a adaptação dos 

registros pessoais do protagonista e de textos de autores lidos por ele ou selecionados pelo 

jornalista. 

Sean Penn recorreu a diferentes procedimentos cinematográficos para inserir os 

gêneros textuais diversificados do texto-fonte por meio de planos do personagem Chris, lendo 

em cena ou citando trechos de obras. Robert Stam, em Introdução à teoria do cinema, ao 

retomar o conceito de intertextualidade proposto por Gérard Genette, o de “co-presença 

efetiva de dois textos, na forma de citação, plágio ou alusão”, diz que ele não se limita a 

exemplos literários, destacando o uso dos mesmos procedimentos no discurso fílmico: 

 

A citação pode tomar a forma da inserção de trechos clássicos em filmes, 

como, por exemplo, a citação, em Na mira da morte, de Peter Bogdanovich, 

de O código penal, de Hawks. Filmes como Meu tio da América, Cliente 

morto não paga e Zelig fazem da citação de sequências de outros filmes um 
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princípio estruturador central. A alusão, por sua vez, pode tomar a forma de 

uma evocação verbal ou visual de outro filme, como um meio expressivo de 

propor um comentário sobre o mundo ficcional do filme aludido (STAM, 

2003, p. 231-232). 

 

Stam diz que a alusão também pode ser evocada por meio da caracterização de um 

ator, que remete a um tipo específico de personagem, ou por um movimento de câmera, que 

alude ao deslocamento de uma grua51 ou de uma steadcam.52 Este, porém, nem sempre se 

manifestará de forma explícita, sendo necessário um conhecimento anterior do espectador 

para que a referência possa ser compreendida (STAM, 2006, p. 29). 

Percebe-se também, a partir da descrição de Stam sobre a citação e a alusão, que, além 

de um exame entre os diferentes textos que compõem uma narrativa fílmica, é possível 

analisar essa narrativa em um cenário mais amplo, na relação que ela estabelece com outros 

filmes, ou até mesmo com outras artes. “[...] a intertextualidade não se limita a um único 

meio, ela autoriza relações dialógicas com outros meios e artes, tanto populares como 

eruditas” (STAM, 2003, p. 22). 

Assim, a possibilidade de exame da intertextualidade, segundo a conceituação de 

Genette, não se restringe, em Na natureza selvagem, aos textos presentes no hipotexto. 

Podemos pensar essa relação para além da diegese, como as citações de sequências de outros 

filmes do próprio Sean Penn, a outros gêneros, road movie e biográficos, ou ainda a outras 

adaptações da história de Christopher McCandless.  

Ao examinar os elementos característicos da filmografia de Sean Penn, Williams 

(2016) discorre sobre a rede intertextual presente em seus filmes. Muitos deles são 

reconhecíveis para o espectador comum, mas em outros a compreensão depende de um 

conhecimento prévio – como destacado por Stam –, da história do cinema, dos códigos 

cinematográficos, dos próprios filmes de Sean Penn, nos quais ele trabalhou como ator e/ou 

diretor, ou então relativos à sua vida pessoal. Sobre esse aspecto da alusão, Williams observa 

que se trata de uma herança do cinema americano autoral, da década de 1970, influenciado, 

entre outros elementos, pelo cinema francês de autor, conhecido como nouvelle vague. Ambos 

os movimentos buscavam uma nova estética para o cinema, até então dominado pela “fórmula 

americana” de fazer filmes. No entanto, a intertextualidade não se restringe a um único 

período do cinema. 

                                                 
51 Equipamento, tipo guindaste, no qual a câmera é colocada na extremidade, permitindo a filmagem em 

diferentes ângulos e movimentos. 
52 Equipamento utilizado para estabilizar a câmera e que é acoplado ao corpo do operador por meio de um colete.  
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Noël Carroll, em seu artigo “The future of allusion: Hollywood in the seventies (and 

beyond)”, destaca o papel da alusão no cinema moderno e algumas formas pelas quais ela se 

manifesta: 

 

Allusion, specifically allusion to film history, has become a major expressive 

device, that is, a means that directors use to make comments on the fictional 

worlds on theirs films. Allusion, as I am using, is an umbrella term covering 

a mixed lot of practices including quotations, the memorialization of past 

genres, the reworking of past genres, homages, and the recreation of 

“classic” scenes, shots, plot motifs, lines of dialogue, themes, gestures, and 

so forth from film history, especially as that history was crystallized and 

codified in the sixtie and early seventies53 (CARROLL, 1982, p. 52, grifos 

do autor). 

  

O autor observa que as estratégias para promover a alusão em um filme são muitas, 

entre elas: inserção de trechos de filmes clássicos, menção a realizadores nos diálogos, 

imagens da televisão, pôsteres, prateleiras de livros, reconstituição de estilos antigos, 

remodelagem de personagens e de tramas, entre outros. Robert Stam (2008) amplia essa lista, 

ao sugerir algumas situações que podem servir como intertextos. Por exemplo, diz que é 

possível pensar no termo intertextualidade “genética”, quando o filho de um ator e/ou atriz 

famoso participa do mesmo filme no qual os pais estão atuando ou vice-versa.  

Em relação à filmografia de Sean Penn, constatamos inúmeras participações ora como 

ator, ora como diretor. Na direção dos filmes The Crossing Guard (Acerto final), de 1995, e 

The Pledge (A Promessa), de 2001, sua mãe Eileen Ryan, atriz norte-americana, atua em 

papéis secundários 

Em sua análise sobre os filmes de Sean Penn como diretor, Deane Williams, em The 

Cinema of Sean Penn: In and Out of Place (2016), destaca alguns elementos recorrentes em 

sua produção cinematográfica, como alusões a músicas, livros, fotografias, eventos reais, 

imagens de televisão, gêneros, mitos e conto de fadas.54 

Em Na natureza selvagem, percebemos diversos intertextos, seja por meio de citação 

ou da alusão. Primeiramente, destacaremos os intertextos adaptados do livro-reportagem, 

                                                 
53 A alusão, especificamente a alusão à história do cinema, tornou-se um importante mecanismo de expressão, 

isto é, um meio que os diretores usam para fazer comentários sobre os mundos fictícios em seus filmes. Alusão, 

como eu estou usando, é um termo abrangente que engloba uma mistura de práticas, incluindo citações, a 

memorização e reformulação de gêneros passados, homenagens e a recriação de cenas “clássicas”, planos, 

motivos de enredo, linhas de diálogo, temas, gestos e assim por diante da história do cinema, especialmente 

porque essa história foi cristalizada e codificada nos anos 1960 e início dos anos 1970 (tradução nossa). 
54 No filme A promessa, o protagonista Jerry Black (Jack Nicholson) é filmado em diversas cenas lendo obras de 

conto de fadas, como Polegarzinha, de Hans Christian Andersen, e O sapateiro e os elfos, dos irmãos Grimm, 

para a personagem Ginny. 



161 

 

para, em seguida, apontarmos os intertextos inseridos pelo diretor Sean Penn e de que forma 

eles dialogam com a narrativa fílmica de Na natureza selvagem ou com seus trabalhos 

anteriores. 

A primeira imagem do filme é uma citação referente ao poema de Lord Byron 

intitulado Childe Harold’s Pilgrimage55 (canto IV), que narra as viagens e reflexões de um 

jovem desiludido com os prazeres da vida e sua busca por distração em terras estrangeiras. 

Percebemos a relação do trecho com a jornada de Chris McCandless, especialmente nos dois 

últimos versos do poema, pois o andarilho se mostrava mais à vontade junto à natureza do que 

na presença de pessoas. 

 

Figura 43 – Trecho do poema Childe Harold’s Pilgrimage, de Lord Byron 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Apesar de o poema não fazer parte do hipotexto, é possível relacioná-lo a alguns 

textos usados por Jon Krakauer, como um trecho da obra Dr. Jivago, presente no capítulo 18. 

“Oh, como se deseja às vezes escapar da estupidez sem sentido da eloquência humana, de 

todas aquelas frases sublimes, para se refugiar na natureza [...]” (KRAKAUER, 1998, p. 196-

197). 

                                                 
55 Há um tal prazer nos bosques inexplorados 

Há uma tal beleza na solitária praia 

Há sociedade, que ninguém invade, 

Perto do mar profundo e de música do seu bramir 

Não que ame menos o homem, mas amo mais a natureza (tradução extraída do DVD). 
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A inserção de fragmentos do poema nas cenas iniciais do filme tem a função de 

epígrafe, um elemento paratextual, relacionado à narrativa, cujo sentido só será apreendido 

em toda a sua essência no desfecho – a epígrafe, que tem como função justificar as ações do 

protagonista. A natureza é, para ele, assim como para outros indivíduos, mais importante do 

que o relacionamento com pessoas. A escolha do diretor em inserir fragmentos do poema de 

Byron no início da narrativa fílmica seria uma tentativa de conter possíveis indisposições do 

espectador com a jornada do protagonista, fato que ocorreu com a publicação do livro-

reportagem. Não faltaram críticas à forma como Chris abandonou sua família e isolou-se em 

uma região selvagem. O poema de Lord Byron cumpre com uma dupla função: intertextual e 

paratextual, que não percebemos em relação aos demais intertextos presentes no filme, com 

exceção da fotografia de Christopher McCandless anexada ao término do filme. 

Na natureza selvagem não é o primeiro filme do diretor Sean Penn no qual ele utiliza 

excertos literários. Em The Indian Runner (Unidos pelo sangue, 1991), que marca sua estreia 

na direção, Penn também recorreu a um texto ficcional. Nesse caso, os dizeres (igualmente em 

uma tela preta com a letra em branco) foram colocados ao fim da película, assumindo uma 

função diferente da que apontamos em Na natureza selvagem. 

Em The Indian Runner (Unidos pelo sangue), o personagem Frank, interpretado por 

Viggo Mortensen, foge após matar um homem e, paralelamente a essa fuga, o diretor mostra 

imagens do nascimento do seu filho. Frank tentou, mas não conseguiu se redimir dos seus 

erros. O fragmento do texto do poeta Rabindranath Tagore ao término do filme leva o 

espectador a pensar que o futuro do menino poderia ser diferente. “Cada criança que nasce é 

uma prova de que Deus ainda não perdeu as esperanças em relação à humanidade”. Dessa 

forma, o sentido dessa epígrafe é conclusivo. 

Outro texto selecionado por Sean Penn, e utilizado por meio da citação, é o poema I 

Back Go to May 1937, de Sharon Olds, inserido em uma cena acrescida por meio da extensão 

temática. Trata-se de um texto que trata de conflitos familiares e cujo sentido pode ser 

relacionado à própria história de Chris McCandless. O intertexto é evocado oralmente, por 

meio de um off de Chris, e também visualmente, pela imagem do livro em suas mãos. Apesar 

de não haver referência à autoria do texto, ao fim da cena fica claro que se trata do um 

fragmento de um livro. 

Penn já conhecia o trabalho de Sharon Olds, e, em uma entrevista ao site 

MoviesOnline, afirma que o texto lhe causou uma impressão muito forte e que veio à sua 

mente enquanto escrevia o roteiro. 
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O diretor convidou ainda a poetisa Sharon Olds para gravar um dos offs narrados pela 

personagem Carine McCandless. As falas da personagem Carine foram gravadas, ao final, 

pela própria Carine, pela atriz Jena Malone e por Sharon Olds. Na natureza selvagem é o 

primeiro filme de Sean Penn no qual a narração off coube a personagens femininas. O mesmo 

ocorre na película The Last Face (A última fronteira, 2016). Como observa Williams (2016), 

nos quatro filmes anteriores sob a direção de Penn, a voz off e a figura masculina eram 

predominantes nas tramas. 

O mês referenciado no título do poema corresponde ao mês da formatura de 

McCandless. O poema de Sharon Olds tem como foco um casal em sua festa de formatura. 

Abaixo, transcrevemos um fragmento do poema usado por Penn, cujo eu lírico, o filho, reflete 

sobre a dor e o sofrimento futuros que a união dos seus pais vai lhe causar: 

 

I see them standing at the formal gates of their colleges,  

I see my father strolling out  

under the ochre sandstone arch, the 

red tiles glinting like bent  

plates of blood behind his head, I  

see my mother with a few light books at her hip  

standing at the pillar made of tiny bricks,  

the wrought-iron gate still open behind her, its  

sword-tips aglow in the May air,  

they are about to graduate, they are about to get married, 

they are kids, they are dumb, all they know is they are 

innocent, they would never hurt anybody. 

I want to go up to them and say Stop, 

don’t do it – she’s the wrong woman, 

he’s the wrong man, you are going to do things  

you cannot imagine you would ever do, 

you are going to do bad things to children,  

you are going to suffer in ways you have not heard of,  

you are going to want to die. I want to go  

up to them there in the late May sunlight and say it,  

[...] 

but I don’t do it. I want to live. I 

take them up like the male and female 

paper dolls and bang them together 

at the hips, like chips of flint, as if to 

strike sparks from them, I say  

Do what you are going to do, and I will tell about it56 

                                                 
56 Eu os vejo parados no baile de formatura da faculdade 

Vejo meu pai vagando sob o arco de granito ocre,  

as telhas vermelhas luzindo feito placas de sangue atrás de sua cabeça,  

Eu vejo minha mãe sobraçando alguns livros leves,  

parada ao pé do pilar de tijolinhos 

com os portões de ferro batido ainda abertos atrás dela, com  

suas lanças negras no ar de maio 

eles vão se formar, eles vão se casar, 
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A sequência da narração do poema inicia-se aos 00:15:15 e é uma das mais bem 

elaboradas do filme, tanto esteticamente quanto do ponto de vista dramático, permitindo 

diferentes interpretações quanto ao seu sentido. A montagem de planos que se sucede, 

enquanto o personagem Chris narra o poema, remete à relação conflituosa de seus pais. A 

sequência inicia com um plano aberto dos pais na cerimônia de formatura; a seguir, a câmera 

aproxima-se, em um movimento de travelling, até se fechar em um plano próximo ao rosto do 

casal. Durante esse movimento da câmera, há planos alternados dos pais na cerimônia de 

Chris e de dois jovens vestidos a caráter para a festa de formatura, com a inserção de 

flashbacks. Para ressaltar a mudança no tempo da narrativa, a qualidade da fotografia do filme 

é alterada, com o uso de imagens mais granuladas, lembrando a filmagem em câmera VHS: 

 

Figura 44 – Montagem na narração do poema 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

                                                                                                                                                         
são crianças, são tolos, só sabem  

que são inocentes, que nunca machucariam ninguém. 

Quero ir até eles e dizer parem, 

não façam isso – ela é a mulher errada, 

ele é o homem errado, vocês vão fazer coisas 

que nunca imaginariam fazer 

farão coisas ruins com seus filhos 

vão sofrer de modos que nunca ouviram falar 

vão querer morrer. Quero ir  

até eles sob o sol de fim de maio e dizer isto,  

[...] mas não vou. Quero viver.  

pego os dois como bonecos de papel  

de homem e mulher 

e os esfrego pelo quadril feito lascas de pederneira 

para tirar faíscas deles, Eu digo 

façam o que têm de fazer e eu lhes direi tudo. 
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Ao fim da sequência, a câmera revela Chris e a irmã Carine, dentro do carro, enquanto 

ele termina de ler o texto. Carine pergunta quem escreveu o poema e ele diz que poderia ter 

sido um dos dois e dá o livro The Gold Cell, de Sharon Olds, de presente à irmã. Nesse 

momento, depreende-se que a narrativa sofreu uma ruptura com a inserção de um flashback, a 

leitura do poema por Chris. O cuidado na construção da cena estende-se ao cenário, 

destacando algumas características do ambiente onde se encontram os personagens – como o 

“arco de granito ocre, o pilar de tijolinhos vermelhos e os portões de ferro batido”. 

No livro-reportagem, fica claro ao leitor como se inicia o relacionamento dos pais de 

Chris. Bille, sua mãe, trabalhou como secretária de Walt, e ele já era casado nessa época. No 

filme, a leitura do poema de Sharon Olds leva o espectador a depreender que o 

relacionamento dos pais começara na festa de formatura, quando eram muito jovens. Somente 

depois de quase uma hora de projeção é que Carine revela ao espectador, por meio de um off, 

que Walt já era casado quando conheceu sua mãe e que o casal da cena inicial não são seus 

pais. 

Essa ambiguidade é reforçada nas últimas cenas da sequência, que mostram o quanto a 

fuga de Chris afetou os pais. O ator William Hurt, que interpreta Walt, senta no chão em uma 

posição idêntica ao personagem da cena de flashback: 

 

Figura 45 – Poema serve como prenúncio do sofrimento do pai 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 
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Num primeiro momento, o espectador é levado a crer que se trata de um único 

personagem, o que causaria uma mudança de sentido em relação ao texto-fonte. A 

ambiguidade se desvanece com a leitura do poema por Chris na sequência fílmica. Nos dois 

primeiros quadros, temos a imagem de um jovem feliz; nos dois últimos, o personagem 

interpreta o pai de Chris, surge com uma expressão de sofrimento, de desejo de morrer, como 

está expresso no poema de Sharon Olds. 

 

5.1.1 As leituras de Chris 

 

O diretor Sean Penn mostra em seu filme a importância da leitura na vida de Chris 

McCandless, tal qual registrado no hipotexto. Ele insere textos do protagonista lendo, citando 

trechos de livros e, em outros, apenas imagens de obras literárias. Abaixo, temos uma cena (a 

01:14:23) na qual essa leitura é reforçada de diferentes formas: 

 

Figura 46 – Chris lê trechos da obra Felicidade Familiar, de Liev Tolstói 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Trata-se de um momento no qual temos uma referência oral, escrita e física. Ouvimos 

a voz de Chris em off, lendo. A contracapa do livro revela o nome do autor, Liev Tolstói, e 

fragmentos da página do livro colocam em destaque algumas palavras, como mostra a 

imagem menor acima, onde se lê “people”. A cena remete ao capítulo 16 do hipotexto, 

quando o narrador faz o seguinte comentário: “A 2 de julho, terminou de ler ‘Felicidade 
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familiar’, de Tolstói, tendo marcado vários trechos que o emocionaram”. A seguir, o jornalista 

reproduz os trechos marcados por Chris: 

 

Ele tinha razão ao dizer que a única felicidade certa na vida é viver para os 

outros... 

Passei por muitas coisas na vida e agora penso que encontrei o que é 

necessário para a felicidade. Uma vida tranquila e isolada no campo, com a 

possibilidade de ser útil à gente para quem é fácil fazer o bem e que não está 

acostumada que o façam; depois trabalhar em algo que se espera que tenha 

alguma utilidade; depois descanso, natureza, livros, música, amor pelo 

próximo – essa é a minha ideia de felicidade. E depois, no topo de tudo isso, 

você como companheira, e filhos talvez – o que mais pode o coração do 

homem desejar? (KRAKAUER, 1998, p. 178). 

 

Sean Penn dá destaque ao capítulo 16 do livro-reportagem em sua adaptação fílmica, 

pois se refere aos momentos que antecedem a decisão de Chris deixar o Alasca. Em seu 

diário, o jovem marcou que leu Felicidade familiar em seu 66º dia no Magic Bus e, no 67º 

dia, escreveu que estava indo embora. 

Em uma outra cena, é mostrado ao espectador o livro que Chris tem em mãos, Tanaina 

Plantlore, de Priscilla Russell Kari, um guia de campo sobre as plantas comestíveis na região 

do Alasca. O guia será consultado pelo personagem quando, sem conseguir caça, ele está 

desesperado por alimento. A partir de informações do guia, Chris come sementes de batata 

selvagem. Passa muito mal. Recorre novamente ao guia, e descobre que possivelmente havia 

confundido as plantas e se envenenado acidentalmente. 

Nessa cena, o trecho destacado no livro explica que a planta tóxica pode levar à 

inanição e, consequentemente, à morte. O fragmento acrescenta dramaticidade à cena, pois, à 

medida que o lê, Chris se angustia e chora, concluindo que seu fim seria a morte. Não há 

identificação da autoria da obra nessa cena, mas sabemos de que autor se trata, pois no início 

do filme, em um postal enviado a Wayne, Chris diz que comprou um livro sobre a fauna e 

flora local, e o plano em close up mostra a capa da obra Tanaina Plantlore na prateleira da 

livraria. 

Além de Felicidade familiar e Tanaina Plantlore, outros cinco textos são evocados 

oralmente pelo protagonista: The American West as Living Space (Wallace Stegner), Dr. 

Jivago (Boris Pasternak), Guerra e paz (Liev Tolstói), Bear Meat (Primo Levi) e The Maine 

Woods (Henry David Thoreau). Entre esses fragmentos, apenas o primeiro está presente no 

hipotexto, sendo os outros quatro acréscimos feitos pelo diretor.  
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O texto do historiador Wallace Stegner traz reflexões sobre o encantamento que o 

oeste exerce sobre a consciência americana e é usado como uma das epígrafes no capítulo 3, 

intitulado Cartago, que registra o período em que Chris trabalhou para Wayne Westerberg: 

 

Figura 47 – Texto The American West as Living Space, de Wallace Stegner 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 27). 

 

Na adaptação para o cinema, o texto é citado integralmente em off por Chris 

McCandless logo no início do capítulo “Meu próprio nascimento”, quando ele foge de Atlanta 

e inicia sua jornada pela estrada no seu Datsun amarelo. O excerto dá o tom da trajetória de 

Chris durante os dois anos, assim como evoca o sentido de liberdade, tema recorrente no 

hipertexto. É possível observar que, na legendagem do filme, alguns termos foram alterados, 

sem, contudo, comprometer o sentido. 

 

Figura 48 – Adaptação do texto The American West as Living Space, de Wallace Stegner 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem (aos 00:22:18). 

 



169 

 

No hipotexto, Jon Krakauer evidencia o fascínio que o oeste exerce sobre jovens 

aventureiros por meio de diferentes autores e dos próprios escritos de Chris, como em uma 

carta enviada a Russell Fritz. “[...] eu espero realmente que, assim que puder, você saia de 

Salton City, ponha um pequeno trailer na traseira de sua picape e comece a ver algumas das 

grandes obras que Deus fez aqui no Oeste americano” (KRAKAUER, 1998, p. 68). O encanto 

pela região está arraigado à história da expansão territorial dos Estados Unidos, sendo cenário 

em outros filmes, especialmente os road movies, nos quais podemos ver os mesmos cenários 

de Na natureza selvagem. O longa-metragem Wild (Livre, 2014) – considerado uma versão 

feminina do filme de Sean Penn – é uma adaptação da autobiografia de Cheryl Strayed, que, 

aos 20 anos, desafiou-se a uma caminhada pela costa oeste dos Estados Unidos a fim de 

superar os conflitos pessoais que enfrentava. Ela fez a trilha Pacific Crest, que inicia na 

fronteira do México até o Canadá, lugar por onde Chris McCandless também passou. 

Com exceção da cena onde Chris lê Felicidade familiar, nas demais o espectador não 

tem referências das obras, que são evocadas por meio da narração. Há o uso de aspas, 

indicando que o texto é uma citação direta. A autoria das obras aparece nos créditos finais, 

mas sem a indicação da cena na qual foram inseridas. 

Para mostrar o valor dado pelo personagem à leitura, Sean Penn acrescenta outras 

cenas, nas quais Chris está lendo, especialmente nas sequências em que convive com Jan 

Burres e quando está solitário no Alasca. Em algumas cenas, Chris aparece enterrando seus 

livros juntamente com outros pertences – costume que tinha ao entrar em uma cidade. Em 

outras, Sean Penn usou apenas imagens de livros, como quando Chris se prepara para fugir de 

Atlanta e a câmera se detém sobre uma pilha de livros em cima da mesa: 

 

Figura 49 – Referência visual a obras literárias 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 
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Das obras na imagem acima, apenas The Spectator Bird, de Wallace Stegner, não é 

citado no filme ou no hipotexto; logo, não sabemos se Chris realmente o levou consigo em 

sua viagem. Acreditamos que essas cenas, que trazem apenas imagens de livros ou o 

personagem com uma obra na mão, têm como objetivo reforçar a importância da leitura na 

vida do andarilho. A essas imagens também corroboram diversos trechos do hipotexto. 

Alguns entrevistados relataram que Chris estava sempre lendo e sugerindo livros às pessoas. 

Jon Krakauer cita algumas obras lidas pelo andarilho, sem, contudo, inserir excertos dessas 

obras no livro-reportagem. 

O diretor Sean Penn usou ainda o diálogo para adaptar textos do livro-reportagem. Um 

fragmento de Walden, ou A vida nos bosques, de Henry David Thoreau, que aparece como 

uma das epígrafes no capítulo 12 do livro-reportagem, é incorporado à fala de Chris: 

 

Figura 50 – Adaptação do texto de Henry David Thoreau 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem (aos 00:30:02). 

 

O texto de Henry David Thoreau, que aparece como epígrafe do capítulo 12, é o 

seguinte: 

 

Mais que amor, dinheiro e fama, dai-me a verdade. Sentei-me a uma mesa 

em que a comida era fina, os vinhos abundantes e o serviço impecável, mas 

faltavam sinceridade e verdade e fui-me embora do recinto inóspito, sentido 

fome. A hospitalidade era fria como os sorvetes (KRAKAUER, 1998, p. 

127). 
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 A epígrafe tem relação com a narração que se desenvolve no referido capítulo, que 

aborda as circunstâncias nas quais os pais de Chris se conheceram, as mentiras sobre o seu 

casamento e a ocultação da bigamia de Walt. No filme, o diretor usa o texto em uma conversa 

entre Jan Burres e Chris, quando ela o censura pela forma como se refere aos pais. Após a 

resposta de Chris, “Eles estão vivendo suas mentiras”, Jan diz que ele deveria ser justo, pois 

parecia ser um “garoto muito amado”. Chris então cita um trecho de Walden. 

Jon Krakauer observa no livro-reportagem que o andarilho sublinhou a palavra 

verdade na obra de Thoreau, e o diretor Sean Penn reproduziu apenas um trecho da primeira 

frase do texto de Thoreau, entre aspas.  

Os diferentes textos deixados por Chris McCandless também são reproduzidos de 

forma variada no filme. O diretor usou dizeres de cartão-postal, de cartas e dos registros feitos 

no Alasca. Apenas os escritos referentes ao período em que Chris fez a travessia da fronteira 

americana para o México não foram incluídos. Como explicamos no capítulo anterior, o 

diretor optou por desenvolver tais informações em cenas de ação, onde o personagem 

vivencia as aventuras descritas no diário. 

O primeiro escrito de Chris McCandless inserido na narrativa fílmica é sua 

“declaração de independência”. Em uma folha de compensado, o jovem registra a euforia que 

estava sentindo e qual seu o seu objetivo ali, em meio à natureza. Vicent Saturno (2013) 

observa que a declaração de Chris simboliza o rito de passagem que o andarilho escolheu para 

si. O conteúdo da declaração nos remete mais uma vez à questão do duplo. Nas palavras de 

Alexander Supertramp, ele estava chegando à sua batalha final, a de “matar o falso interior”, 

como se observa no fragmento abaixo: 

 

Figura 51 – Texto entalhado por Chris em uma folha de compensado 

 

Fonte: Krakauer (1998, p. 172). 
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Por intermédio Alexander Supertramp, Chris revela, novamente, a intensidade do 

conflito que ele trazia consigo. Na adaptação do texto-fonte, o personagem aparece 

escrevendo sua declaração: 

 

Figura 52 – Representação do grafite entalhado por Chris 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

O conteúdo do entalhe também está relacionado a outro texto, no caso, a música 

preferida de Chris, King of the Road, de Roger Miller. O trecho extraído da canção é “Sem 

piscina, sem telefone, sem animal de estimação, sem cigarros”, e ela também faz parte da 

trilha musical do filme. A canção é utilizada quando Chris viaja pela primeira vez em um 

vagão de um trem de carga. O personagem começa a cantar, e sua voz é sobreposta pela voz 

do cantor Roger Miller. 

Como é possível perceber na figura 51, Chris não cita a autoria da música. De fato, ele 

constrói o texto de forma que pareça ser integralmente seu. Isso significa que apenas quem 

conhece a música de Roger Miller ou leu o livro-reportagem saberá que um trecho da 

declaração faz referência à canção. 

Segundo Genette, o hipertexto pode ser experienciado por si mesmo, com significação 

autônoma e suficiente, mas também destaca que o recurso ao hipotexto nunca é indispensável 

para a simples compreensão do hipertexto (2010, p. 143). Entendemos que a declaração de 

independência de Chris tem significado por si mesma, porém, o conhecimento prévio do 

hipotexto permite um melhor entendimento. A forma como o personagem utilizou o texto da 
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música em sua declaração configura-se como plágio, tipo de intertextualidade que consiste em 

um empréstimo literal e não declarado (GENETTE, 2010, p. 14). 

Quanto aos registros pessoais do protagonista, há várias cenas de Chris escrevendo 

seus afazares em um diário, no Magic Bus. O conteúdo de trechos do diário, o espectador 

consegue ler por conta do plano detalhe (figura 52, quadro à esquerda). Apesar de se 

constituírem em trechos curtos, é a partir deles que o jornalista e o diretor reconstituem o 

período de quase quatro meses do personagem no Alasca. 

 

Figura 53 – Trechos do diário de Chris 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Sean Penn utiliza fragmentos de apenas dois cartões-postais de autoria de McCandless, 

ambos enviados a Wayne Westerberg. Os dizeres do cartão surgem no quadro em forma de 

letreiro, mas apenas na cena à direita acima (a 01:05:38) o jovem é visto escrevendo. 

Acreditamos que a reprodução dos cartões-postais tem como objetivo mostrar o 

contentamento do protagonista em sua aventura. As palavras do primeiro cartão surgem no 

início do filme, onde Chris afirma estar com tudo pronto para viver no Alasca. No segundo 

cartão-postal, o personagem registra sua decisão em levar a vida como andarilho por mais um 

tempo: “a beleza e a simplicidade dela são boas demais para deixar passar”. Esse postal é 

mais extenso que o primeiro, e o diretor precisou reduzi-lo bastante. Em relação ao texto dos 

dois cartões-postais, em ambos percebemos acréscimos que não fazem parte dos escritos 

originais de Chris. 

A decisão de Sean Penn em mostrar apenas os dizeres, sem narração do conteúdo, 

ajuda a equilibrar a narrativa que conta com muitos offs dos personagens Chris e Carine. É um 

recurso para distinguir os textos de Chris do de outras pessoas ou autores, inseridos na 

narrativa fílmica. 
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Trechos de uma carta de Chris McCandless a Russel Fritz foram utilizados em um 

diálogo do protagonista com o personagem Ron Franz. No documento, Chris diz que ficou 

preocupado com o fato de o amigo não ter aproveitado a visita que fizeram ao Grand Canyon. 

“Mas, por alguma razão incompreensível para mim, você só queria voltar correndo para casa, 

direto para a mesma situação que vê dia após dia após dia” (KRAKAUER, 1998, p. 68). 

Diante dessa atitude de Ron, Chris o incentiva a deixar sua casa e a viajar para conhecer 

novos lugares e novas pessoas, destacando que ele não deveria buscar sua alegria nas relações 

humanas: 

 

[...] Gostaria de repetir o conselho que lhe dei antes: acho que você deveria 

realmente promover uma mudança radical em seu estilo de vida e começar a 

fazer corajosamente coisas que talvez nunca tenha pensado, ou que fosse 

hesitante demais para tentar. Tanta gente vive em circunstâncias infelizes e, 

contudo, não toma a iniciativa de mudar sua situação porque está 

condicionada a uma vida de segurança, conformismo e conservadorismo, 

tudo isso que parece dar paz de espírito, mas na realidade nada é mais 

maléfico para o espírito aventureiro do homem que um futuro seguro 

(KRAKAUER, 1998, p. 67). 

[...] 

Você acha que eu sou teimoso, mas você é ainda mais teimoso do que eu. 

[...] Você ainda vai viver muito tempo (KRAKAUER, 1998, p. 68).  

[...] 

Você está errado se acha que a alegria emana somente ou principalmente das 

relações humanas. Deus a distribuiu em toda a nossa volta (KRAKAUER, 

1998, p. 68). 
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Figura 54 – Trechos da carta de Chris a Ron usados no diálogo 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem (às 2:00:47). 

 

Na sequência acima, percebemos que os trechos selecionados apresentam poucas 

alterações em relação ao conteúdo da carta, transposto em um diálogo. Ron Franz segue os 

conselhos de Chris, mas sua mudança de vida não é incorporada ao discurso fílmico, como já 

citamos anteriormente. Entretanto, Sean Penn buscou reproduzir visualmente essa mudança 

na atitude de Ron, em outras cenas. 

Em duas ocasiões no longa-metragem, Chris convida Ron Franz a subir uma colina. A 

primeira vez ocorre no dia em que se conhecem e Ron para no pé da elevação dizendo era 

difícil para ele subir (a 01:55:25). A segunda vez ocorre depois de alguns dias, quando Chris o 

desafia a tirar o “traseiro” da cadeira e ir em busca de novas experiências (as 02:01:01). Ron 

Franz, irritado com a ousadia do andarilho, consegue chegar até ele (segunda imagem). 

Interpretamos as duas cenas como uma metáfora a essa mudança operada em Franz: 
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Figura 55 – Ron não tem coragem de subir uma colina 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Figura 56 – Ron consegue subir um monte 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

O diretor usou imagens de colinas de alturas diferentes para mostrar visualmente a 

mudança de Ron. Na primeira imagem, temos o plano de Chris no meio de uma pequena 

elevação de terra, enquanto na segunda ele está em um ponto mais alto, mostrando que, assim 

como a coragem do aposentado, o nível de dificuldade do desafio também aumentou. 
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5.1.2 Outros intertextos 

 

Entre as alusões presentes em Na natureza selvagem, há uma relacionada ao teatro. 

Trata-se de um artifício conhecido como “quebra da quarta parede”, quando o ator se dirige 

diretamente ao espectador, ignorando a parede imaginária que existe entre ele e a audiência.  

Charles Chaplin usava bastante tal recurso em seus filmes, sendo o primeiro deles o 

curta Making a Living, de 1914. Um longa-metragem clássico na “quebra da quarta parede” é 

Curtindo a vida adoidado (1986), em que o personagem Ferris fala diretamente com o 

espectador. O recurso também está presente na TV. Na série House of Cards, o personagem 

Frank Underwood frequentemente compartilha com o espectador seus reais pensamentos e 

intenções, normalmente contrários às suas ações na narrativa. 

Em Na natureza selvagem, o personagem Chris olha diretamente para a câmera em 

diversos momentos. O diretor Sean Penn, em entrevista ao site MoviesOnline, explicou que a 

ideia por trás desse artifício é de provocação, como se o personagem dissesse ao espectador: 

“Ei, cara, estamos próximo do fim, quebre toda maldita parede que tenha que quebrar”. O 

diretor observa que não cabe a ele dizer quais seriam “essas paredes” ao espectador, mas ele 

acredita que isso é algo que Chris conseguiu fazer. Entendemos que um dos objetivos de Sean 

Penn, ao utilizar esse artifício, era que o público assistisse ao filme de forma menos passiva. 

 

Figura 57 – Quebra da quarta parede 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 
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A “quebra da quarta parede” permite que o espectador compartilhe momentos de 

cumplicidade com o personagem, o que depende, na maioria das vezes, da capacidade de 

interpretação do ator. No primeiro quadro (no alto, à esquerda), temos a imagem do 

protagonista em uma cena nos primeiros momentos da viagem, brincando, ao falar com uma 

maçã. Mostra-se empolgado com sua aventura, que ainda está no início. Na imagem, ao lado, 

à direita, Chris demonstra, com seu sorriso, sua felicidade por estar desfrutando da natureza. 

Rickli (2013) examina o recurso como uma metalinguagem, onde o diretor estaria 

evocando o próprio ato de filmar. A autora chama também a atenção para um outro momento 

do filme, no qual o casal de turistas dinamarqueses Mads e Sonja olha diretamente para a 

câmera e simula o movimento do obturador, de abrir e fechar, controlando o tempo de 

exposição de um filme: 

 

Figura 58 – Referência metalinguística 

 
 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Em outra sequência, quando Chris anda pelas ruas de Los Angeles, observando 

moradores de rua, mulheres de programas e transeuntes, depreendem-se uma alusão à 

fotografia. Em alguns planos dessa sequência, Sean Penn insere quadros estáticos em meio a 

imagens em movimento. Ocorre uma interrupção do desenrolar da narrativa fílmica, que gera 

no espectador uma reação semelhante à do protagonista.  

Nessa cena, que tem como cenário as ruas de Los Angeles, há também uma alusão à 

desigualdade social. Chris olha para os imponentes prédios da cidade, visíveis do ponto onde 
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se encontra; ao mesmo tempo, imagens mostram homens e mulheres que viviam à margem 

dessa sociedade de opulência. Quase 100% dos figurantes dessa cena são negros, contrastando 

com o elenco predominantemente branco da sequência seguinte, quando Chris se encontra em 

um bairro de classe média. A construção dessa sequência foi a forma que o diretor encontrou 

para relacionar as preocupações do personagem com as injustiças sociais, presentes em seus 

discursos, e que estão registrados no hipotexto. No entanto, não podemos desassociar essa 

cena do próprio diretor, que é conhecido por suas ações de caráter humanitário em países 

subdesenvolvidos. 

 Sean Penn também faz alusão ao contexto histórico e político da época na qual a 

história de Chris McCandless está inserida. Na cena do posto de informação em Lee’s Ferry 

(aos 54:54:43), há um plano de Chris de costas para a câmera, olhando para a foto do 

presidente George W. Bush, pendurada na parede, enquanto conversa com um guarda no 

posto policial da fronteira entre Estados Unidos e México. Ao fundo, a TV transmite o 

pronunciamento do presidente sobre a Guerra do Golfo, no qual ouvimos nitidamente suas 

palavras: “Alguns podem perguntar: por que agir já? Por que não esperar? A resposta é clara. 

O mundo não pode esperar mais”. Essa fala remete à justificativa do presidente às ações 

militares dos Estados Unidos no Golfo e chama a atenção do personagem, enquanto ele 

aguarda ser liberado. 

 

Figura 59 – Alusão à política militar dos Estados Unidos 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

A alusão ao presidente dos Estados Unidos e à Guerra do Golfo não consta do livro-

reportagem. As alusões estão relacionadas à vida pessoal do diretor, que se opunha, na época, 

às guerras “promovidas” pelos Estados Unidos, nas quais morreram inúmeros soldados e 

civis, no início dos anos 1990. 
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No filme, Penn mostra o posicionamento dos Estados Unidos diante da guerra no 

Golfo Pérsico no início dos anos 1990, e que, na época da produção de Na natureza selvagem, 

se mantinha por meio do filho de Bush, o presidente George H. W. Bush, cuja política de 

guerra promoveu uma invasão ao Iraque em 2003. Por conta de sua militância política, o 

diretor visitou o Iraque, em 2005, e escreveu uma série de artigos para o San Francisco 

Chronicle. Em seu primeiro filme, The Indian Runner (Unidos pelo sangue, 1991), Sean Penn 

mostra a difícil relação entre dois irmãos, onde um deles, Frank, tenta superar seu 

temperamento autodestrutivo e violento, que se evidencia mais ainda após retornar da Guerra 

do Vietnã. Porém, seu filme com um viés mais político é o The Last Face (A última fronteira, 

2016), ambientado na guerra civil da Libéria e nos conflitos do Sudão.  

Em The Last Face (A última fronteira), os horrores da guerra são mostrados sem 

“filtros”. Cenas de violência, de mutilações, de corpos de crianças usados como escudos 

humanos pelos revolucionários são chocantes – às vezes, excessivas e desnecessárias, 

segundo a crítica no lançamento do filme, em Cannes. 

Retomando a alusão ao Presidente Bush, em Na natureza selvagem, destacamos a 

opinião de Williams (2016) em relação à cena do posto de informação em Lee’s Ferry (aos 

54:54:43). Embora Williams não faça referência explícita a essa cena, comenta a visão de 

mundo de Chris. Retornar aos Estados Unidos significaria, para o andarilho, aceitar os valores 

da sociedade americana que contestava ou que as palavras de Bush eram para ele uma 

renegação aos princípios individualistas, radicais e pragmáticos presentes nas obras de Jack 

London e Henry David Thoreau. 

Apesar de Chris McCandless ter sido simpatizante do Partido Republicano, do qual 

Bush fazia parte, e ter ajudado a fundar um clube republicano na Universidade de Emory, Jon 

Krakauer registra no hipotexto que Chris defendeu a candidatura do pastor e ativista Jesse 

Jackson para presidente. Jesse participou ao lado de Martin Luther King pelos direitos civis 

dos norte-americanos negros e foi candidato pelo Partido Democrata. Logo, acreditamos que, 

nesse caso, a alusão diz mais respeito ao diretor Sean Penn do que ao personagem Chris 

McCandless. 

Também identificamos uma alusão ao filme preferido de McCandless na cena na qual 

ele se prepara para fugir (aos 00:21:18). Um cartaz do ator Clint Eastwood é colocado na 

porta de um armário no quarto do jovem. A câmera focaliza a imagem do cartaz quando Chris 

abre a porta do armário para tirar alguns pertences.  

O personagem do cartaz está presente em uma série de três filmes de western 

conhecida como Trilogia del Dollaro (Trilogia dos dólares ou Trilogia do homem sem nome, 
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1964-66), do diretor Sergio Leone. Os filmes são protagonizados por Clint Eastwood, que, em 

cada filme, tem um apelido diferente: “Joe”, “Manco” e “Lourinho”, respectivamente. O 

cartaz não alude a nenhum dos três filmes, mas tão somente ao personagem de Eastwood. 

Sabemos que Três homens em conflito (1966), o último da trilogia, é o favorito de Chris, 

como revela sua irmã em seu livro de memórias, The Wild Truth. 

Quanto ao cenário do quarto de Chris, o diretor buscou reproduzi-lo o mais fielmente 

possível. A focalização do cartaz não estaria apenas relacionada ao protagonista Chris, mas 

também ao fato de Clint Eastwood ter dirigido Sean Penn em Mystic River (Sobre meninos e 

lobos, 2003), filme pelo qual Penn venceu seu primeiro Oscar como melhor ator. Sean Penn 

estaria prestando uma homenagem ao ator e diretor Clint Eastwood. 

Por fim, Penn faz referência ao gênero documentário57 por meio da inserção de 

registros reais, em algumas narrações da personagem Carine. Quando ela fala sobre o pai ter 

trabalhado na Nasa, o diretor usa imagens documentais de foguetes. Quando Carine comenta 

sobre as notas do boletim do irmão nas disciplinas Apartheid na Sociedade Sul-Africana e 

Política Africana Contemporânea e Crise Alimentar na África, o diretor insere imagens que 

remetem à fome e aos movimentos pelo fim do regime da segregação racial da África do Sul. 

Stam (2008) e Williams (2016) destacam, em suas análises, a apropriação de imagens da vida 

real em filmes de ficção. Sean Penn recorre a esse recurso com frequência. 

Em The Crossing Guard (Acerto final), o diretor registra uma reunião da associação 

Mothers Against Drunk Drivers (MAAD), na qual insere dois personagens entre os membros 

do grupo, que perderam alguém pela imprudência de motoristas bêbados. Em The Last Face 

(A última fronteira), Penn utiliza-se de registros reais referentes à destruição causada pelos 

conflitos no Sudão e na Libéria. No caso do filme The Crossing Guard (Acerto final), não 

temos uma imagem documental, mas a construção de uma cena com depoimentos de pessoais 

que vivenciaram os conflitos. Já em The Last Face (A última fronteira) e em Into the Wild 

(Na natureza selvagem), imagens reais foram inseridas nas narrativas fílmicas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Montagem cinematográfica com imagens visuais e sonoras dadas como reais e não fictícias (AUMONT; 

MARIE, 2003, p. 86). 
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Figura 60 – Alusão ao gênero documentário 

 

Fonte: Filme Na natureza selvagem. 

 

Diante da postura ativista de Sean Penn, podemos entender sua escolha pelas imagens 

usadas nos offs de Carine, pois também reforçam as preocupações sociais do personagem 

Chris, tal como ocorre na sequência em que ele caminha pelas ruas de Los Angeles. 

Ao final do filme, o diretor alude novamente ao documentário, dessa vez com imagens 

e letreiros que trazem informações sobre a descoberta do corpo de Chris, duas semanas após 

sua morte, e de que coube a Carine levar as cinzas do irmão em sua mochila. Nesse momento, 

o diretor deixa de lado a encenação ficcional para relembrar ao espectador de que sua obra é 

baseada em fatos. Surge na tela um autorretrato de Christopher McCandless. A foto foi 

encontrada em um rolo de filme da câmera de Chris. Antes dos créditos finais, a produção do 

longa-metragem agradece a Jon Krakauer e à família McCandless pelo apoio durante a 

realização do filme. 

O filme Na natureza selvagem conseguiu representar a variedade de gêneros textuais 

presente no livro-reportagem por meio da montagem das cenas e dos recursos 

cinematográficos. Com exceção do gênero jornalístico, uma vez que, no texto-fonte, Jon 

Krakauer parte da notícia sobre a identificação do corpo de McCandless, e a reportagem trata 

da história de outro aventureiro, sem ligação com o biografado. Cortes, modificações e 

acréscimos foram feitos no processo de adaptação; contudo, o sentido do hipotexto, em sua 

essência, foi mantido pelo diretor Sean Penn. 

Em dois momentos do filme, destaca-se o apuro do trabalho do diretor na adaptação de 

intertextos: as sequências nas quais ele inseriu o poema de Sharon Olds e a transposição da 

carta de Chris a Ron Franz na forma de diálogo. São cenas que possuem várias camadas de 

sentido, as quais o diretor transmite muito bem por meio de um jogo de textos e imagens. 

O filme traz bastante material para outras análises. Em nosso estudo, buscamos 

apontar cenas e imagens, examinando como ocorreram as escolhas e os procedimentos de 

adaptação de alguns dos textos usados por Sean Penn. 
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Alguns procedimentos de adaptação privilegiados pelo diretor permitiram relacionar 

de forma mais evidente os escritos do biografado e de outros autores em relação ao 

protagonista, especialmente ao colocá-lo em cena lendo ou narrando alguns textos. Isso se 

deve ainda à possibilidade de o personagem, conhecido no hipotexto por meio da voz dos 

outros, ter a sua própria voz no filme, vivenciando o que no livro-reportagem foi apenas 

registrado em palavras. 

Assim, ao mesmo tempo em que buscou levar para a linguagem cinematográfica os 

textos presentes na obra por Jon Krakauer, Sean Penn deixa a sua marca autoral no processo 

de adaptação, criando um artefato estético. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um ano após o surgimento do cinema, em 1895, foi registrada a primeira adaptação 

cinematográfica. O curta de apenas 22 segundos, Trilby e o Pequeno Billee, de 1896, recriava 

uma cena do livro Trilby, de Gerald du Maurier.58 Em 1930, os grandes estúdios americanos 

criaram departamentos cuja principal tarefa era avaliar livros, jornais e revistas em busca de 

ideias que pudessem ser transformadas em argumentos fílmicos. Desde então, a fonte de 

histórias do cinema apenas aumentou. 

Em uma lista da Agência Nacional de Cinema (Ancine), identificamos mais de 50% de 

adaptações entre 446 filmes lançados no Brasil em 2015. Entre eles, há obras baseadas em 

histórias que já foram adaptadas inúmeras vezes, como Romeu e Julieta, e até uma tese de 

doutorado, cujo argumento escrito durante a pesquisa acadêmica deu origem ao filme Se Deus 

vier, que venha armado. Esse cenário mostra o quanto a indústria cinematográfica está 

interessada em enredos que apresentem potencial para atrair espectadores às salas de exibição, 

muitas vezes pagando pelos direitos de adaptação de obras antes mesmo de terem sido 

publicadas. 

Paralelamente a essa apropriação de histórias, crescem também os estudos sobre como 

a sétima arte as transforma em produto fílmico e sobre sua recepção em comparação aos 

produtos que lhe deram origem. Os procedimentos pelos quais a história passa para ganhar as 

telas do cinema não são novos, mas, como observam Aumont e Marie (2013), um estudo 

sobre a adaptação de uma obra jamais será igual ao outro. O percurso de cada analista difere 

de acordo com o objetivo. Percebe-se isso diante dos diferentes teóricos que propõem 

metodologias de análise da produção fílmica.  

Os estudos de Gérard Genette, principalmente o conceito de hipertextualidade, foram 

particularmente fundamentais em nossa análise no que tange à adaptação. O livro-reportagem 

apresenta um mosaico de gêneros textuais, que foram examinados, no segundo capítulo da 

tese, a partir do conceito de intertextualidade. Jon Krakauer buscou justificar as ações de 

Christopher McCandless inserindo fragmentos de outros autores, tendo como protagonista um 

fascínio pela vida na natureza, destacando também o fascínio dos americanos pelo oeste do 

país. 

Nosso objetivo inicial na análise comparativa foi apontar as principais transformações 

pelas quais o texto-fonte passou no processo de adaptação. Para tanto, examinamos as 

                                                 
58 Disponível em: https://mundoestranho.abril.com.br/cinema/qual-foi-o-primeiro-livro-a-ser-adaptado-para-o-

cinema/. Acesso em: 2 jun. 2018. 

https://mundoestranho.abril.com.br/cinema/qual-foi-o-primeiro-livro-a-ser-adaptado-para-o-cinema/
https://mundoestranho.abril.com.br/cinema/qual-foi-o-primeiro-livro-a-ser-adaptado-para-o-cinema/
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principais mudanças em relação ao texto-fonte no processo de adaptação a partir de cinco 

procedimentos elencados por Genette na relação hipertextual: a excisão, a concisão, a 

extensão temática, a expansão estilística e a transmodalização intermodal. A análise de cada 

um desses procedimentos permite compreender melhor as escolhas de Sean Penn ao elaborar 

o hipertexto. 

Ao longo de nossa pesquisa sobre o referencial teórico, constatamos que diferentes 

estudiosos retomam a tipologia proposta por Gérard Genette, limitando-se, contudo, à análise 

comparativa entre o texto-fonte e a obra derivada de forma restrita. Os estudos de Genette 

permitem uma abordagem mais ampla, intertextual, de hipertextos nascidos de hipotextos pré-

existentes, transformados por operações de seleção, acréscimos, exclusões, criações e 

concretizações. 

Nos capítulos três e quatro, buscamos seguir o direcionamento de Robert Stam, em 

seus estudos sobre a literatura e o cinema. Stam observa que o mais importante para os 

estudos da adaptação é o princípio que guia o processo de seleção quando um romance é 

transposto para outra mídia. Nesse caso, a principal pergunta seria “qual o sentido dessas 

alterações?” (STAM, 2006, p. 41). Ao discorrermos sobre os acréscimos, as extrações e a 

passagem do modo narrativo para o dramático, questionamos os motivos que levaram o 

diretor a tomar determinadas decisões em seu produto artístico e de que forma elas diferem do 

sentido presente no hipotexto. Destaca-se que, apesar do termo “comparativo”, nosso exame 

buscou compreender as mudanças procedidas pelo diretor em relação ao livro, mais do que 

simplesmente apontar quais alterações foram feitas.  

Aumont e Marie (2013) alertam que a tarefa da análise fílmica não é explicar a criação 

de um filme de forma absoluta, mas sim trazer à tona questões propostas por um cineasta, em 

especial no que diz respeito aos elementos de realização. No entanto, o analista não tem como 

saber o que se passava na mente do diretor e o que norteou suas escolhas em relação à obra 

fílmica. Segundo os autores, parte das intenções do cineasta está destinada a permanecer 

inacessível ao analista, o que para eles não é um problema, pois permite liberdade ao 

pesquisador para interpretar, sob seu ponto de vista, tais escolhas, sem que se sinta 

constrangido pelos limites da intencionalidade do criador (2013, p. 268).  

Por outro lado, se conhecer a totalidade das intenções do diretor parece ser impossível, 

podemos nos aproximar de seus propósitos por meio de recursos documentais, que reúnem 

informações sobre o filme. Aumont e Marie (2013) enumeram algumas fontes exteriores que 

podem ser usadas no processo de análise de uma obra cinematográfica. Eles fazem uma 

diferenciação entre esses documentos a partir da exploração pública do produto 
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cinematográfico: documentos anteriores à difusão do filme (pré-produção) e elementos 

posteriores à difusão (pós-produção). Os do primeiro grupo podem ser escritos (argumento, 

orçamento, plano de produção etc.) e não escritos (declarações, reportagens e entrevistas dos 

diferentes participantes da obra). Desse segundo grupo fazem parte também registros 

fotográficos ou fílmicos, como fotografias tiradas durante a filmagem, cenas e sequências 

excluídas. Acreditamos que é possível agregar a esse grupo o making of. Entre os elementos 

posteriores à difusão do longa-metragem, estão especialmente as críticas surgidas na 

imprensa, especializada ou não, e análises já feitas sobre o filme, muitas delas oriundas do 

meio acadêmico. 

De acordo com Gérard Genette, ainda que certas informações não estejam presentes 

no resultado final, o simples fato de terem feito parte dele em algum momento da produção 

pode lhes conferir um valor paratextual. Em sua análise sobre a exclusão de títulos dos 

capítulos de Ulisses quando este foi publicado em livro, Genette observa que o “pré-texto” 

dos rascunhos, esboços e projetos diversos pode também funcionar como paratextos (2010, p. 

16). Foi especialmente por meio desses documentos que depreendemos, em Na natureza 

selvagem, elementos e intenções que podem passar despercebidos ao espectador comum. E, 

caso o espectador perceba a referência, apenas o diretor pode esclarecer o motivo pelo qual 

ela foi inserida. 

Percebe-se que, além do exame do livro-reportagem e do seu hipertexto, é necessário 

que pensemos na relação que eles estabelecem com outros textos. É impossível analisar o 

filme de Sean Penn apenas em sua relação com a obra de Jon Krakauer. Foi preciso que 

recorrêssemos aos demais filmes do diretor para que pudéssemos compreender, por exemplo, 

que o fato de ele utilizar outros gêneros textuais não é um procedimento isolado e restrito a 

Na natureza selvagem, ainda que em um primeiro momento pareça que ele está apenas 

adaptando a narrativa elaborada por Jon Krakauer.  

A intertextualidade, por meio da citação e da alusão, é algo que Sean Penn utilizou em 

seu primeiro filme como diretor, em 1991, e que se repete nos seus trabalhos posteriores. 

Segundo Williams (2016), a intertextualidade é uma característica da Nova Hollywood, 

cinema que valoriza a autoria do cineasta, e da qual Sean Penn é um remanescente. São 

intertextos que ligam seus trabalhos aos filmes cujo diretor ele admira, como John Cassavetes, 

ao qual dedicou a obra The Indian Runner (Unidos pelo sangue), aos filmes nos quais atuou, 

mas também à sua vida pessoal. Compreendemos a escolha de algumas imagens e sequências 

por causa do seu engajamento político e humanitário.  
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Nem todos os filmes possuem as diferentes camadas de sentido que percebemos em 

Na natureza selvagem, especialmente aqueles que seguem os cânones da estrutura clássica 

cinematográfica estabelecida desde a época de ouro do cinema. Sean Penn faz parte de um 

grupo de cineastas que busca fugir de fórmulas pré-estabelecidas. Não coincidentemente, seus 

filmes costumam ser lançados por estúdios independentes e, apesar de receberem críticas 

favoráveis, não são sucessos comerciais. 

Nosso objetivo foi contribuir com os estudos sobre a adaptação, campo já estabelecido 

na literatura, mas não no jornalismo. As poucas pesquisas que encontramos sobre o tema em 

cursos de Jornalismo mostram isso. Entre os motivos dessa lacuna, acreditamos que o 

principal motivo é a falta de teorias que sirvam de base para o exame da transposição de obras 

jornalísticas, especialmente as biografias. Comumente, esses estudos se resumem a uma 

análise valorativa por meio de críticas cinematográficas ou resenhas publicadas em jornais e 

revistas. Logo percebemos que esse arcabouço teórico não seria o suficiente para subsidiar o 

exame da adaptação do livro Na natureza selvagem. Entre os teóricos com os quais tivemos 

contato durante as disciplinas do Doutorado, sem dúvida, os estudos de Gérard Genette foram 

os que atenderam nossos objetivos. Apesar de termos nos concentrado nas relações 

intertextual e hipertextual, percebe-se, em nosso trabalho, que examinamos outras relações 

transtextuais. Estas podem, isoladamente ou em conjunto, oferecer novas possibilidades de 

análise aos estudos sobre a adaptação. 

Na natureza selvagem é um exemplo do quanto uma obra cinematográfica pode se 

apresentar como um espaço dessas relações transtextuais – em parte, pelo próprio conteúdo do 

hipotexto e, em parte, pelo trabalho do diretor ao realizar procedimentos transformacionais no 

texto-fonte. Por outro lado, ainda que tenha sido “fiel” à essência do texto de Jon Krakauer, 

Sean Penn conseguiu criar um produto cinematográfico autêntico e autoral.  

Assim como o livro-reportagem de Jon Krakauer, outras obras não ficcionais podem 

constituir o corpus de novas pesquisas. Um mesmo corpus, no caso as obras de Jon Krakauer 

e de Sean Penn, pode ser objeto de estudos de outros futuros pesquisadores. Como observam 

Aumont e Marie (2013), é impossível esgotar tudo o que se pode analisar em uma obra 

cinematográfica (ou não), e sempre falta algo a ser examinado, qualquer que seja o grau de 

precisão e o volume de informações extraídas na análise. 

Quanto aos resultados desta tese, eles subsidiarão nosso trabalho de ensino em duas 

disciplinas do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Amazonas: Produção 

cinematográfica digital e Livro-reportagem. Na primeira, nosso enfoque é o papel das 

adaptações na indústria cinematográfica atual. Na segunda, o lugar dos livros-reportagens 
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entre essas adaptações. Nossa intenção é também criar um grupo de pesquisa, a fim de 

incentivar estudos de Iniciação Científica e de Trabalhos de Conclusão de Curso sobre 

adaptação de livros-reportagens. No centro dessas pesquisas, nossa proposta é ancorar as 

análises ao conceito de transtextualidade de Gérard Genette, somando os demais teóricos de 

análise fílmica cujos trabalhos já são amplamente utilizados no campo jornalístico. A fusão de 

teorias do cinema, da literatura e do jornalismo com certeza tem muito a oferecer aos estudos 

sobre a adaptação. 
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Rourke, Aaron Eckhart, Sam Shepard. Roteiro: Jerzy Kromolowski, Mary Olson-

Kromolowski. Música: Hans Zimmer e Klaus Badelt. Franchise Pictures, 2001. 1 DVD (123 

min.), son., color. Legendado. Baseado no livro “The Pledge” de Friedrich Dürrenmatt.  

 

A ÚLTIMA FRONTEIRA. Direção de Sean Penn. Produção de Bill Gerber. Intérpretes: 

Charlize Theron, Javier Barden, Brandon Philips, Anna Strelkov, Mark De Villiers, Amy 

Harries-Jones, Obed Baloi. Roteiro: Erin Dignam. Música: Hanz Zimmer. River Road 

Entertainment, 2016, 130 min., son., color. 

 

UNIDOS PELO SANGUE. Direção: Sean Penn. Produção: Don Phillips. Elenco: David 

Morse, Viggo Mortensen, Valeria Golino, Patrícia Arquette, Charles Bronson, Dennis 

Hopper, Sandy Dennis. Roteiro: Sean Penn. Música: Jack Nitzsche. Columbia Tristar, 1991. 1 

DVD (123 min.), son., color. Legendado. Baseado na música “Highway Patrolman” de Bruce 

Springsteen. 
 

ACERTO FINAL. Direção de Sean Penn. Produção de Sean Penn. Intérpretes: Jack Nicholson, 

Angélica Huston, Robin Wright, David Morse. Roteiro: Seam Penn. Miramax Films, 1995. 1 

DVD (111 min.), son., color. Legendado. 

 

https://www.imdb.com/company/co0120121?ref_=cons_tt_dt_co_1
https://www.imdb.com/company/co0120121?ref_=cons_tt_dt_co_1

