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“O LIVRO É MELHOR QUE O FILME”: REFLEXÕES SOBRE ENQUANTO 

AGONIZO E ÚLTIMO DESEJO 

 

Leila de Almeida Barros1 

 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar Último desejo, adaptação fílmica do 

romance Enquanto agonizo, de William Faulkner. Dirigido pelo ator de Hollywood James 

Franco, Último desejo é um filme de 2013 que busca reconstituir na linguagem 

cinematográfica a jornada de uma família miserável rumo a Jefferson, capital do condado 

imaginário de Yoknapatawpha, para enterrar sua matriarca no mesmo cemitério em que jazem 

seus demais familiares. A percepção de que o cinema e a literatura são artes com linguagens 

próprias e distintas parece fugir ao olhar dos críticos de cinema que analisam mais 

recentemente o filme de Franco. Assim, nossa intenção é a de, sobretudo, problematizar as 

velhas questões de interpretação, tradução e extrapolação do texto literário pelo cinema. 

 

Palavras-chave: Literatura e Cinema; Adaptação; Criação. 

 

 

1. Algumas considerações acerca do romance 

 

Enquanto agonizo foi publicado pela primeira vez em 1930. O romance narra a 

história de uma família de brancos pobres que reside no sul dos Estados Unidos – mais 

especificamente no condado imaginário de Yoknapatawpha – e que empreende uma jornada 

homérica a fim de enterrar o corpo da mãe e esposa em Jefferson, sede do condado e local em 

que também repousam os falecidos parentes da mulher. O romance é dividido em 59 capítulos 

cuja forma é a do monólogo interior. Cada capítulo é intitulado com o nome da personagem 

que narra a história sempre em primeira pessoa. A maior parte dos monólogos é narrada pelos 

próprios Bundren e, se há a necessidade de ver a família protagonista de maneira distanciada, 

recorre-se às figuras dos vizinhos e desconhecidos que ela encontra estrada afora. Dezesseis 

dos 59 monólogos interiores são de pessoas não pertencentes ao núcleo familiar. 

                                                           
1 Doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP),  

Campus Araraquara. E-mail: leilalbarros@gmail.com 
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A família é composta pelo pai Anse, a mãe Addie e os filhos Cash, Darl, Jewel, 

Dewey Dell e Vardaman. Os sete membros diferem muito entre si no que diz respeito às 

ambições, posicionamentos e personalidades. Anse é um homem chantagista e preguiçoso, 

cujas camisas jamais foram manchadas com uma gota de suor – é o que diz Darl ao leitor em 

seu terceiro monólogo – e se opõe completamente aos seus filhos Cash e Jewel, por exemplo. 

O primeiro é um carpinteiro que trabalha com afinco, no início do romance, sob as tábuas que 

se transformarão no caixão de sua mãe, enquanto o segundo está a todo o tempo oferecendo 

cuidados à família e empenha-se mais do que todos os demais membros para levar a viagem a 

cabo. “Ele é minha cruz e será minha salvação”, diz Addie à vizinha Cora Tull quando ainda 

viva, “Ele me salvará da água e do fogo. Mesmo quando minha vida terminar, ele me salvará” 

(FAULKNER, 2002, p. 145).  

Se for verdade, conforme afirma Olga Vickery (1959), que cada um dos Bundren vive 

em um mundo privado, como se estivesse sozinho na jornada, poderíamos dizer que ao 

mundo de ação em que habitam Cash e Jewel contrapõe-se o mundo contemplativo de Darl. 

Em dezenove monólogos, Darl mais vê e sente o mundo de uma forma intuitiva do que nele 

age. Desde o início, fica claro que o rapaz se relaciona com seu entorno de forma distinta a de 

seus familiares. Notemos o exemplo de seu segundo monólogo. Enquanto Cash permanece 

concentrado na construção do caixão e Dewey Dell cuida da mãe adoentada, Darl reflete 

sobre o gosto da água quando colocada por mais tempo em um balde de cedro. Ao comparar o 

frescor da água com o aroma do vento quente de julho, torna-se evidente a importância que os 

sentidos têm para o rapaz: “De menino aprendi que a água é muito mais gostosa quando fica 

mais tempo num balde de cedro. Fresquinha, com um sabor parecido com o aroma do vento 

quente de julho nos cedros” (FAULKNER, 2002, p. 15).   

Outro aspecto importante a ser ressaltado com relação a essa personagem é sua 

clarividência. Darl conhece os segredos mais íntimos de seus pais e irmãos sem precisar das 

palavras para tal. Já em seu quarto monólogo isso fica manifesto, bem como o incômodo que 

tamanha lucidez suscita nas demais personagens: “Eu disse a Dewey Dell: ‘Você quer que ela 

morra porque assim pode ir para a cidade, não é?’ Ela não diria o que nós dois já sabíamos” 

(FAULKNER, 2002, p. 39).  Darl sabe que por detrás da intenção de ajudar a família a 

cumprir uma promessa, há em Dewey Dell, por exemplo, um desejo maior, aquele que a 

domina durante toda a narrativa e que justifica suas ações: o de abortar seu filho indesejado. 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.279-293 

281 

De maneira semelhante, há em Anse a vontade de, em Jefferson, colocar uma dentadura, em 

Vardaman, o desejo de ver o trem de uma loja de brinquedos e, em Cash, o desejo de comprar 

uma vitrola. 

A propósito de Dewey Dell, vale ressaltar que a menina também se afasta por 

completo dos mundos de seu pai e irmãos. Primeiramente, por conta de seu recente status de 

única figura feminina da família e, depois, por passar a maior parte da narrativa em silêncio, 

fechada dentro de si, sonhando com um remédio que poderia interromper sua gravidez 

indesejada. Notemos quando a menina revela que se sente completamente sozinha, mesmo 

quando restringida ao círculo familiar: “É porque estou sozinha. Se eu pudesse apenas sentir, 

seria diferente, porque eu não estaria sozinha. Mas se eu não estivesse sozinha todo mundo 

saberia disso” (FAULKNER, 2002, p. 55). A solidão é um lugar-comum para sua mãe 

também. Em seu único monólogo, Addie, já morta, revela parte de seu passado ao leitor. Após 

dar luz a seu primeiro filho, a mulher afirma que sua solidão fora para sempre violada: “Soube 

[...] não que minha solidão tivesse que ser violada uma e outra vez a cada dia, mas que nunca 

tinha sido violada até que veio Cash. Nem mesmo por Anse durante as noites” (FAULKNER, 

2002, p. 149).  Quando Dewey Dell descobre que estaria esperando um filho, sua fala 

complementa a da mãe: “Sinto meu corpo, meus ossos e carne começando a se dividir e cair 

na solidão, e o processo de deixar de ser solitária é terrível” (FAULKNER, 2002, p. 58). 

O mais novo membro da família é Vardaman. Inocente e confuso, o menino se esforça 

para dar sentido ao mundo caótico que o circunda e às contradições que por vezes colocam 

seus familiares uns contra os outros. Sua confusão com relação ao estado atual de Addie é 

evidenciada quando a criança finalmente presencia seu falecimento. É Darl quem descreve o 

atordoamento do pequeno irmão diante do ocorrido: “Por trás das pernas do pai, Vardaman 

olha, boquiaberto e com toda a cor de seu rosto escoando para a boca, [...] seu rosto pálido se 

fundindo com as sombras como um pedaço de papel colado numa parede descascando” 

(FAULKNER, 2002, p. 47). Sua dificuldade em compreender o novo estado em que se 

encontra a mãe culminará, mais adiante, em uma das frases mais emblemáticas do romance. 

Ao associar o cadáver ao peixe que havia pescado, por estarem ambos sem vida, Vardaman os 

funde na frase: “Minha mãe é um peixe” (FAULKNER, 2002, p. 75).  

É evidente que os monólogos dos Bundren dizem muito acerca daquilo que são e que 

está neles o ponto de partida para investigar a origem de seus dramas, medos e vontades. 



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.279-293 

282 

Contudo, não podemos perder de vista que esses monólogos são diversos em relação à forma, 

ao estilo e ao conteúdo. Algumas personagens, como é o caso de Darl, tendem para o uso de 

uma linguagem subjetiva e lírica. Outras, contudo, como é o caso de Cash, possuem um 

discurso mais pragmático, sem floreios. Veja-se o exemplo de um dos seus monólogos, em 

que o carpinteiro descreve a construção do caixão com afirmações de cunho científico: “Um 

corpo não é quadrado como uma viga transversal”, ou ainda “A água tem que cair de forma 

oblíqua. A água desliza com mais facilidade de cima para baixo ou horizontalmente” 

(FAULKNER, 2002, p. 73).  Já Darl, ao descrever o mesmo objeto, investe-o de movimento, 

como se a consciência de Addie permanecesse viva dentro de seu corpo finado. Ao narrar um 

episódio em que Cash, Anse, o vizinho Tull e o médico Peabody erguem o caixão para 

colocá-lo na carroça, notemos como o objeto, antes definido por leis físicas, torna-se parte 

indispensável de uma verdadeira performance imaginada por Darl: 

 

Durante um instante o caixão resiste, como que voluntariamente, como se 

em seu interior seu corpo magro como uma vara se aferrasse a ele 

furiosamente, apesar de morto, com certa modéstia, como se ela tivesse 

tentado esconder um vestido manchado que ela não podia evitar que 

molhasse o corpo. E então o caixão se solta, levantando bruscamente como 

se o definhamento de seu corpo tivesse acrescentado leveza às tábuas ou 

como se, vendo que o vestido ia lhe ser arrancado, corresse atrás dele numa 

virada apaixonada que refletisse seu desejo e necessidade (FAULKNER, 

2002, p. 86). 
 

Nos monólogos interiores dos vizinhos e desconhecidos que a família encontra pelo 

caminho – dezesseis no total –o leitor tem a oportunidade de conhecer a família Bundren por 

meio de uma perspectiva mais panorâmica, mas nem por isso menos trágica. Um ano após a 

publicação do romance, Henry Nash Smith (1931) chama atenção para sua atmosfera gótica e 

mórbida e para como os acontecimentos que marcam a jornada da família e, principalmente, 

as falas das personagens que participam direta ou indiretamente dela, contribuem para 

emprestar cores cada vez mais cinzas a um cenário marcado pela dor. Para Cleanth Brooks 

(1963) essas vozes forçam a saída do leitor de um pequeno núcleo familiar para uma 

perspectiva mais comunal, além de oferecerem uma nova perspectiva aos eventos, que 

acabam por se confundir aos sentimentos e desejos secretos dos Bundren.  
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Considerações como essa nos serão de fundamental importância mais adiante. Por 

enquanto, concentremo-nos em alguns aspectos de Último desejo, sobretudo na reação dos 

críticos de cinema ao filme; nas principais motivações de James Franco para sua direção e 

atuação no longa-metragem; e nos problemas encontrados pelo ator e doutor em Literatura e 

Escrita Criativa durante o processo da adaptação.  

 

2. Algumas considerações acerca da adaptação fílmica 

 

Quando em 2013 o ator hollywoodiano James Franco decide dirigir e atuar em uma 

adaptação fílmica do romance Enquanto agonizo, a reação dos críticos de cinema não é 

exatamente favorável. Joseph Entin (2013, tradução nossa), em um ensaio para o site do 

LARB (The Los Angeles Review of Books), afirma que não há outra pessoa “no cinema 

americano contemporâneo tão determinada em explorar as possibilidades literárias do filme 

como James Franco”2. No entanto, para Entin, o filme tem suas fraquezas e a atuação de 

Franco como Darl Bundren é superficial, provavelmente porque o ator esteve 

demasiadamente preocupado com suas funções de diretor durante o processo de filmagem. 

Exatamente porque Darl é uma figura central no romance, “o filme não representa (e talvez 

não possa) por completo a complexidade filosófica e poética surpreendentemente expansiva 

do romance de Faulkner” (ENTIN, 2013, tradução nossa)3. 

Daniel Pecchenino (2013), em um ensaio para o site Southern Spaces, vai mesmo mais 

além. A qualidade da performance de Franco como o mais importante membro da família 

Bundren é o menor dos problemas para o crítico. Conforme vimos, Darl é praticamente um 

filósofo no romance. É a voz mais intensa da narrativa e aquela que leva o leitor a conhecer os 

segredos que cada um dos membros da família carrega silenciosamente dentro de si. De 

acordo com Pecchenino, esta personalidade é omitida da narrativa fílmica, o que é um 

problema grave, pois o ator/diretor recai, neste caso, na descaracterização da personagem. 

Ademais, uma das maiores falhas de Franco, de acordo com o crítico, é a de não filmar o 

verdadeiro final de Darl. Por possuir uma personalidade tão díspar e tomar atitudes tão 

                                                           
2 […] In contemporary American cinema is as serious about exploring the literary possibilities of film as James 

Franco. (ENTIN, 2013) 
3 The film does not (and perhaps cannot) fully render the wondrously expansive poetic and philosophical 

complexity of Faulkner’s novel. (ENTIN, 2013) 
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extremas durante a viagem, Darl é enviado para um hospital psiquiátrico a pedido da própria 

família. Quando está sendo levado de trem para o hospital, em seu último monólogo, o rapaz 

fala de si na terceira pessoa, como se abraçasse a ideia da loucura que lhe foi imposta pela 

família e deixasse para trás por completo suas tentativas de se compreender como indivíduo:  

 

Darl é nosso irmão, nosso irmão Darl. Nosso irmão Darl numa jaula em 

Jackson onde, suas mãos sujas pousam levemente nas tranquilas frestas das 

grades, olhando para fora ele solta espuma pela boca. ‘Sim sim sim sim sim 

sim sim sim’ (FAULKNER, 2002, p. 218).   

 

Porque a cena do trem não é filmada e o espectador não vê a mudança da primeira 

para a terceira pessoa na fala de Darl, nem mesmo seu atordoamento psicológico evidente 

causado pela repetição da palavra “sim’, “seria muito fácil terminar o filme pensando que 

Darl foi simplesmente preso, não comprometido [psicologicamente]” (PECCHENINO, 2013, 

tradução nossa)4. 

O problema do foco também é manifesto, diz Pecchenino. Isto porque o filme focaliza, 

sobretudo, a descrição da jornada, relegando ao segundo plano o desenvolvimento da 

interioridade das personagens. Entin concorda com Pecchenino também neste ponto, já que no 

início de seu ensaio deixa claro que o filme destaca e se concentra no potencial mítico da 

viagem bem mais do que o romance o faz. Como a história da viagem é mais importante do 

que os dramas pessoais dos Bundren, Último desejo “deixa de enfatizar o que é mais 

importante no romance: a violência que os Bundren perpetram uns aos outros por razões ao 

mesmo tempo inocentes e maléficas” (PECCHENINO, 2013, tradução nossa)5. 

Diante de todo o material crítico a que tivemos acesso e sobre o qual não 

discorreremos inteiramente neste trabalho, dadas as suas limitações, podemos dizer que as 

considerações do colunista de cinema do The New York Times A. O. Scott são por ventura as 

únicas a irem de encontro àquelas da maior parte da crítica. Para Scott, a adaptação fílmica 

transmite com clareza e concisão os detalhes principais da história da família Bundren e, 

ainda que não seja possível reunir em tela toda a força da tragédia faulkneriana, a narrativa de 

                                                           
4 […] it would be very easy to come away from the film thinking that Darl is simply arrested, not committed. 

(PECCHENINO, 2013) 
5 […] fails to emphasize what's most important in the novel: the violence the Bundren do to each other for 

reasons both innocent and evil. (PECCHENINO, 2013) 
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Franco já é bem-sucedida ao deixar tal tragédia explícita nas ações e, sobretudo, no silêncio 

das personagens.   

Em entrevista a Mia Galuppo para o site The Hollywood Reporter, Franco desde 

pronto assume que seu anseio em transpor para o cinema mais de um romance faulkneriano6 

advém de seu entusiasmo em relação a sua literatura: “Eu amo Faulkner. Eu amo Faulkner 

desde quando eu era adolescente, e eu fui absorvido pelas suas personagens e seus mundos” 

(GALUPPO, 2015, tradução nossa)7. O estilo experimental e a estruturação incomum de seus 

romances, prossegue Franco, colocaram-se ao mesmo tempo como um empecilho e um 

desafio à adaptação fílmica da narrativa literária: “Eu sabia que não poderia utilizar a 

abordagem convencional e que teria que encontrar maneiras incomuns para contar essa 

história” (GALUPPO, 2015, tradução nossa)8. Conforme veremos mais adiante, para deixar 

clara a multiplicidade de pontos de vista no romance, Franco trabalha, principalmente, com 

composições de telas divididas, com o corte rápido entre eventos que ocorrem 

simultaneamente e com a câmera na mão. 

No mesmo ano de lançamento do filme, Laura Hertzfeld, repórter do site 

Entertainment Weekly, traz à tona a antiga fórmula “o livro é melhor que o filme” para 

questionar Franco acerca do problema da adaptação da linguagem literária para a linguagem 

fílmica.  A resposta de Franco é sintomática de certa concepção do cinema, uma que acredita 

que já que cinema e literatura são artes distintas, o resultado de uma adaptação fílmica é 

também a criação de um novo mundo de estética autossuficiente: 

 

Acredito que a verdade por trás deste ditado vem de uma das coisas que 

amamos em certos grandes livros: sua complexidade, a complexidade de sua 

prosa, a complexidade textual que é geralmente muito difícil de ser traduzida 

em um filme porque um filme é tão visual e não pode usar monólogos 

interiores contínuos ou falas com variação de prosa da mesma forma. Ele 

precisa usar seus próprios artifícios (HERTZFELD, 2013, tradução nossa)9. 

                                                           
6 Franco também é autor da adaptação fílmica de O som e a fúria, romance de Faulkner publicado em 1929. The 

Sound and the Fury, ainda sem tradução para o português, teve estreia mundial em cinco de setembro de 2014. 

Além de dirigi-lo, Franco também atua aqui como Benjy. 
7 I love Faulkner. I have loved Faulkner since I was a teenager, and I have just been drawn to his characters and 

his worlds. (GALUPPO, 2015) 
8 I knew I couldn't take the conventional approach and I would have to find unusual ways of telling this story.  

(GALUPPO, 2015) 
9  I think that the truth to that saying comes from one of the things we love about certain great books: their 

complexity, the complexity of the prose, the textual complexity that is often very hard to translate into a film 
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3. Último desejo: uma proposta de análise 

 

De acordo com o crítico de cinema André Bazin (2014, p. 125), quando diante de uma 

obra literária que será adaptada para o cinema, o cineasta vê-se restringido a duas opções. A 

primeira tem a ver com a possibilidade de se utilizar do prestígio artístico da obra original 

como mero aval ao filme e como garantia de sua qualidade. A segunda pressupõe certa dose 

de esforço por parte do cineasta para encontrar uma equivalência integral entre as duas obras.  

“São obviamente os segundos que dão esperança ao cinema”, assevera o crítico.  

Analogamente, Linda C. Cahir, autora de Literature into film (2006), acredita que a 

adaptação fílmica de uma obra literária deve ter a audácia de criar uma obra que se destaque 

como um mundo à parte e que explore a narrativa ficcional que lhe sirva de fonte de maneira 

autossuficiente – com o cuidado, evidentemente, de não perder de vista por completo esta 

narrativa primeira para não tornar-se discrepante ou mesmo contraditória em relação a ela. 

Antes de partirmos para a análise da adaptação fílmica de James Franco, tomamos a 

liberdade de utilizar um conceito apresentado pelo filósofo brasileiro Benedito Nunes em seu 

texto “Poesia e Filosofia: Uma transa” (2011). Apesar de nele Nunes discursar 

especificamente sobre a contaminação entre os campos literário e filosófico, acreditamos que 

a relação que é denominada por ele de transacional é aquela a qual nossa análise de Último 

desejo se empenhará em trazer à tona. 

Para o filósofo, há três distintas relações que podem ser estabelecidas entre literatura e 

filosofia: a relação disciplinar, a relação supradisciplinar e a relação transacional. A relação 

disciplinar distingue literatura e filosofia como campos completamente apartados entre si. 

Enquanto a primeira pertenceria ao campo da fantasia e da criação verbal, a segunda 

pertenceria “ao do entendimento, da razão e do conhecimento do real” (NUNES, 2011, p. 19). 

Nesta perspectiva, uma encontrar-se-ia acima da outra, posto que o pensamento filosófico, 

mediante a elaboração de conceitos, acaba por julgar e determinar à literatura o lugar do 

ilusório e do efeito meramente estético. 

                                                                                                                                                                                     
because a film is so visual and it can’t use ongoing inner monologues or inflected lines of prose in the same way. 

It needs to use its own terms. (HERTZFELD, 2013) 
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A relação supradisciplinar, por outro lado, surge, sobretudo, com os primeiros 

românticos alemães que defendiam a incorporação mútua das disciplinas. De acordo com 

Nunes (2011, p. 25), “para os românticos alemães da primeira hora o nexo entre poesia e 

filosofia justificava um gênero misto de criação verbal, que nos daria obras de mão dupla”. 

No entanto, prossegue o crítico, é também verdade que nem sempre as duas disciplinas 

trilham o mesmo caminho lado-a-lado. Por vezes, faz-se necessário também compreender os 

pontos que as distanciam.  

O tipo de relação que o filósofo crê ser mais benéfico é o transacional que se define 

por um “movimento de ir de uma a outra, portanto separadas, cada qual na sua própria 

identidade, sem que cada qual esteja acima ou abaixo de sua parceira” (NUNES, 2011, p. 29). 

Logo, quando deixamos de tentar compreender literatura e filosofia em termos de 

superioridade ou inferioridade e percebemos que uma pode se aproximar da outra sem que 

seja necessária a assimilação entre elas e a consequente perda de identidade de ambas, somos 

capazes de promover um diálogo autêntico. O mesmo, confiamos, ocorre com a literatura e o 

cinema. 

A técnica da tela dividida (split-screen) parece ter sido a solução encontrada por 

Franco para enfatizar a multiplicidade dos pontos de vista característica do romance. Ao 

expor duas ou até três cenas ao mesmo tempo de um episódio sendo narrado por mais de uma 

personagem, poderíamos dizer que a questão da multiplicidade fica como que ainda mais 

evidente. Isso porque no romance é necessário terminar um monólogo e partir ao outro para, 

só depois, notar que as distintas narrações tiveram, ainda que a partir de ângulos diversos, o 

mesmo acontecimento como foco. No filme, esta percepção é imediata.  

Analisaremos para tais fins o episódio da enchente enfrentada pela família no início da 

viagem. De modo a dar prosseguimento na jornada até Jefferson, os Bundren necessitam 

atravessar um rio revolto cuja ponte fora recentemente levada correnteza abaixo. Durante a 

travessia, o caixão de Addie quase afunda, Cash tem sua perna quebrada e a parelha de mulas 

morre afogada. No romance, o episódio é descrito, respectivamente, por Darl, Vardaman, 

Vernon Tull, Darl novamente e Cash. O único monólogo de Addie aparece fisicamente no 

livro depois do incidente, mas entre ele e as últimas palavras de Cash há o monólogo de Cora, 

mulher de Vernon e vizinha da família. Isto é, o espaço físico do livro separa Addie da 

narração da enchente; ela participa dela de forma passiva, como é esperado de um corpo que 
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jaz em um caixão. No filme, em contrapartida, o monólogo de Addie é narrado em voz off 

durante a cena da enchente. Este recurso cinematográfico permite com que a personagem 

participe ativamente do acontecimento, muito mais do que no livro. Isso só ocorre porque a 

sequência de imagens que dá forma à cena dispensa o uso de palavras para que a 

compreendamos. Notemos como isso se dá de maneira cronológica no filme.  

O início da narração em voz off ocorre com a imagem do caixão flutuando em turvas 

águas e a câmera alternando entre as posições mais acima e mais abaixo do nível do rio. Em 

seguida, uma cena de plano médio mostra Addie ainda viva em seu leito de morte e um corte 

é feito para retornar à cena do caixão, agora perdido na margem do rio. A tela é, depois, 

dividida e passa a mostrar dois planos: Addie em seu leito de morte e a cena pós-enchente 

acontecendo em câmera lenta (slow motion). A seguir, um plano fechado (close-up) logo 

acima do plano de Addie mostra o forte movimento do rio. É como se a mulher fosse 

convidada a sair de sua inércia para mergulhar dentro dessa cena viva, ou ainda como se a 

cena a engolisse independentemente de sua vontade.  

Ocorre, em seguida, um flashback. Em um dos planos, Addie permanece em seu leito, 

no outro, a jovem Addie se encontra com o reverendo Whitfield, seu amante. Um corte é feito 

e em um plano Whitfield beija o rosto de Addie em seu caixão e, em outro, Addie está 

grávida, a espera de Jewel – notemos como morte e vida aqui se chocam concomitantemente. 

Até o final do monólogo, a imagem de Addie em seu leito reaparece em conjunto com a cena 

pós-enchente – cuja câmera em close-ups dá ênfase a cada uma das personagens; a suas 

expressões e a seus movimentos desesperados que adquirem contornos épicos por conta da 

técnica do slow motion. Além da presença “viva” de Addie no infortúnio da enchente, vale 

lembrar que a variação de planos que descrevemos faz com que a presença da mulher se 

alongue na adaptação fílmica. O que no romance é dito de uma só vez, no filme pode ser dito 

a conta-gotas.  

Compreendamos ainda que a técnica do split-screen não é abandonada quando a 

focalização é feita apenas sobre uma personagem – isto é, quando a câmera a isola das demais 

e a segue. Vimos como isso se resolve no caso de Addie. Notemos como exemplos duas cenas 

de outras duas personagens. A primeira dá-se nos minutos iniciais da narrativa, quando Darl e 

Jewel vão à cidade a pedido de Anse, embora a Addie restem apenas algumas horas de vida. 

Em um dos planos aparece a ação em si – ambos na carroça, a caminho. No plano adjacente 
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surge Darl olhando para a câmera e declamando seus devaneios: “É preciso duas pessoas para 

fazer alguém, e uma para morrer. É assim que o mundo vai acabar” (FAULKNER, 2002, p. 

39). O mesmo ocorre quando Dewey Dell conta ao espectador a história por trás de sua 

gravidez – ela aparece sozinha em um dos planos, olhando para a câmera, enquanto a jornada 

rumo a Jefferson prossegue no plano subjacente intercalando-se com as cenas do namoro da 

menina nos campos de algodão. 

Além disso, a escolha pela utilização da técnica permite evidenciar da mesma maneira 

imediata a questão do tempo, tão cara ao romance. Notemos como exemplo adicional o 

momento em que Jewel leva seu cavalo de volta ao celeiro pelas mãos. Um dos planos mostra 

este acontecimento, enquanto o plano adjacente mostra-o ainda cavalgando no pasto da 

fazenda da família. O mesmo pode ser dito acerca da cena em que Vardaman encontra Anse e 

Tull na varanda de sua casa e joga o peixe que acabara de pescar no chão para mostrá-lo ao 

pai. Uma das telas mostra a cena em slow motion, a outra em tempo normal.                                                                  

Por fim, conforme já apontamos, a técnica logra colocar em sincronismo elementos 

diametralmente opostos – como céu e terra; dia e noite; clareza e escuridão; opacidade e 

transparência. Observemos quando Dewel Dell surge à porta, logo após o velório de Addie. O 

espectador vê o rosto da personagem através da opacidade causada pela rede da porta e, ao 

mesmo tempo, a porta já aberta, mas, contudo, sem a presença da menina. Há ainda a cena em 

que um dos planos está completamente escuro e o outro mostra a família na carroça olhando 

para trás. Jewel está em seu cavalo e decidiu acompanhá-los na jornada, mas o espectador não 

o vê. Sabemos disso apenas pelos gritos e gestos de Darl. A caminho de Jefferson, há ainda 

uma cena que mostra em um dos planos as árvores da estrada em movimento sem foco algum 

e, no plano contíguo, as rodas da carroça também em movimento, mas agora com foco. Há, 

também, a cena do incêndio, em que Darl coloca fogo no celeiro onde se encontra o caixão de 

Addie para dar fim à jornada que ele considera absurda. Ela se inicia com um plano geral 

mais escuro em slow motion e, ao dividir-se em dois planos novamente, contrapõe a escuridão 

e a lentidão de um plano à clareza – das chamas – e à rapidez – da família, correndo para 

apagar o incêndio – de outro, em um verdadeiro jogo de sombra e luz. O mesmo ocorre em 

uma das cenas iniciais da narrativa fílmica, em que um dos planos contrapõe o quarto de 

Addie – um ambiente sombrio e inerte – aos arredores da casa, onde Cash se encontra – um 

ambiente verde, claro e investido de ação por conta do próprio Cash, que constrói o caixão. 
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Outros dois pontos que devem ser destacados são os diálogos e algumas peculiaridades 

da câmera. Os diálogos nesta narrativa fílmica são representados de forma não convencional. 

De maneira bem simplista, podemos dizer que uma cena dialogada é usualmente filmada com 

cortes alternados de uma personagem a outra, dependendo de quem fala.  Em Último desejo, 

contudo, como a técnica do split-screen permite o enfoque de duas pessoas ao mesmo tempo 

em plano aproximado, em primeiro plano ou em close-up, não havendo a necessidade de a 

câmera mover-se de uma a outra. Nos poucos diálogos representados pela narrativa, cada uma 

das personagens olha de dentro de seu plano para a câmera enquanto fala. Por tudo o que já 

sabemos das personagens de Enquanto agonizo, não é como se nesse caso elas convidassem o 

espectador a participar do diálogo, mas sim como se enfatizassem de forma ainda mais 

evidente seu ostracismo diante de seus interlocutores. 

Com relação a algumas peculiaridades da câmera que ainda não foram mencionadas, 

vale dizer que ela por vezes se movimenta com os atores, principalmente nas cenas de ação 

intensa – como a da enchente e do incêndio – e que, mesmo quando em plano único, ela busca 

ainda evidenciar a questão da multiplicidade e da simultaneidade. É o que ocorre, por 

exemplo, em um rápido plano geral no episódio da enchente em que a câmera se situa 

exatamente no meio do nível do rio. Tela acima há cenário, tela abaixo há água turva. Mesmo 

sem tecnicamente dividir-se em duas telas, a posição ambígua da câmera acaba por 

sucessivamente duplicar a imagem. 

Para terminar, gostaríamos de dissertar sobre o ponto que mais gerou desconforto por 

parte da crítica com relação a Último desejo: a suposta falta de profundidade de Darl. 

Avancemos para o final do filme. Ao final do enterro de Addie, dois oficiais abordam o rapaz. 

Corta-se, logo em seguida, para um flashback que mostra a decisão da família em enviar Darl 

ao hospital psiquiátrico depois do incidente do incêndio. Fica evidente aqui, também, que fora 

Dewey Dell quem revelara a Gillespie, dono do celeiro incendiado, a identidade do autor do 

atentado à sua propriedade. O filme ainda mostra Darl colocando de fato fogo no celeiro. 

Todas essas ocorrências podem ser lidas por um leitor atento apenas nas entrelinhas do 

romance. Significa dizer, dessa forma, que a narrativa fílmica esclarece e, em certa medida, 

ilumina a narrativa literária.  
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Ademais, há uma fala de Darl logo depois da chegada dos oficiais, quando ele 

compreende o que está prestes a acontecer, que não figura no romance, mas que ilustra um 

ponto muito importante:  

 

Darl: [para Dewey Dell] Pode me arranhar o quanto quiser. Talvez, se eu for 

embora, ninguém saberá. Isso não vai embora. Assim como o que quer que 

tenha na caixa, não fará ir embora. E você [para Jewel] acha que as 

perguntas desaparecerão porque não vou fazê-las? (FRANCO, 2013, 

tradução nossa)10. 
 

Esta fala, além de enfatizar a clarividência de Darl – que conhece os mais íntimos 

segredos de seus familiares mesmo que nenhum deles os tenha verbalizado – e sentenciar o 

trágico destino de Dewey Dell e, de certa forma, os dos outros membros da família, faz uma 

abertura na narrativa circular do romance. Isto porque embora a família deixe Jefferson 

aparentemente tranquila, já que as duas personagens mais questionadoras e subversivas do 

romance – Addie e Darl –  foram expulsas de seu mundo, as palavras de Darl deixam 

manifesto que os dramas, as frustrações e os abusos por que cada um dos membros passaram 

voltarão a acometê-los infinitamente. 

Confiamos, desse modo, que a articulação conjunta de Último desejo e Enquanto 

agonizo auxilia a compreender, de forma mais profunda e crítica, cada narrativa como obra 

individual, bem como as motivações fundamentais de cada uma que se ocultam à sua primeira 

leitura. O romance é capaz, dessa forma, de elucidar o filme mais profundamente, tanto 

quanto o filme é capaz de ilustrar o romance mais plenamente e nos direcionar, 

consequentemente, para novas e, por vezes, impensáveis leituras. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 You can scratch me all you want. Maybe, if I’m gone, no one will know. It ain’t gonna go away. Like whatever 

you’ve got in that box. They won’t make it go away. And you, just think the questions is gonna go away? Just 

‘cause I ain’t here to ask them? – Trecho transcrito exatamente como falado pela personagem. (FRANCO, 

2013) 
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