
Do romance ao filme: a adaptação cinematográfica de Me chame pelo seu nome

Este trabalho consiste em analisar a adaptação cinematográfica do romance Me
chame pelo  seu  nome (2018)  a  partir  do  texto  Teoria  e  prática  da  adaptação:  da
fidelidade à intertextualidade (2006), de Robert Stam e livro Uma teoria da adaptação
(2011)  de  Linda  Hutcheon.  Desta  forma,  busco  recuperar  os  conceitos  de
intertextualidade  e  dialogismo  para  construir  uma  crítica  que  respeite  ambas  as
produções artísticas, colocando-as em uma posição horizontal.

Com o intuito de investigar as possíveis relações, contrastes e analogias entre a
obra literária e o filme, torna-se fundamental recuperar o que Stam e Linda apontam
inicialmente em seus textos. A presença da crítica tradicional insiste em atribuir juízo de
valor, enfatizando a superioridade da literatura em relação a produção fílmica. O teórico
de cinema americano Stam reúne uma série de termos depreciativos de diversas origens
para ilustrar  como a adaptação tem sido vista  como a ideia  de perda.  Segundo ele,
infidelidade, traição, deformação e profanação são alguns exemplos que “sugerem que o
cinema fez um desserviço à literatura” (STAM, 2006, p.19).

A crítica dos  anos sessenta e  setenta  foi  responsável  por  resgatar  a  ideia  da
“adaptação  como  uma  forma  crítica  ou  leitura  do  romance”  (ibid,  p.22).  Mikhail
Bahktin, filósofo e pensador russo, utiliza a metáfora do autor como orquestrador para
representar esse sujeito fragmentado e multidiscursivo. O pesquisador denominava o
cinema de impuro, pois “ao invés de ser mero retrato de uma realidade pré existente,
tanto o romance como o filme são expressões comunicativas, situadas socialmente e
moldadas historicamente” (ibid, p.23).

Outras teorias e correntes ocupam um lugar central para diminuir as hierarquias
entre a fonte e a adaptação. Os estudos culturais, a teoria da recepção e a desconstrução
de Derrida tomam a adaptação como uma expressão dentro de um contínuo discursivo.
Diante  desse  cenário,  podemos  perguntar:  Como comparar  linguagens  distintas  que
utilizam suportes diferentes e são criações de dois autores?

Vimos que o original  não existe,  pois  uma obra sempre carrega vestígios  de
outras vozes. Da mesma maneira, as narrativas são limitadas e se repetem ao longo da
história, o que não significa que uma ficção é cópia fiel do que foi dito anteriormente. É
importante ressaltar o caráter particular de cada produção artística, uma vez que cada
autor carrega consigo suas experiências, conhecimento de mundo e leituras.

O livro Me chame pelo seu nome é obra do escritor André Aciman, nascido no
Egito, graduado em Harvard e professor de Teoria da Literatura e Escrita Criativa na
Universidade  de Nova Iorque.  Analisar  o  lugar  de  fala  do  escritor  assim como seu



percurso acadêmico e profissional é um caminho para a leitura crítica da adaptação. Um
dado biográfico interessante é a origem de Aciman, vindo de uma família de judeus
expatriados  que  buscou  exílio  na  Itália,  e  posteriormente,  nos  Estados  Unidos.  O
primeiro país foi escolhido para contar a história de Elio, jovem judeu de dezessete anos
que vive uma história de amor com um escritor que se hospeda na casa de seus pais
durante o verão. Vimos as facetas dos personagens representados tanto no livro como na
adaptação. Enquanto Elio é um judeu discreto, Oliver exibe uma estrela de Davi com
mezuzá,  símbolos  judaicos.  Há  uma  multiplicidade  de  pistas,  isto  é,  referências  a
escritores,  filósofos  e  músicos  que  não  são  deixados  de  lado  pelo  cineasta  Lucas
Guadagnino. Em uma das páginas do livro,  encontramos a seguinte  passagem: “Eu,
judeu, Celan judeu, Oliver judeu- vivíamos no gueto e no oásis de um mundo cruel e
implacável onde, de repente, não estamos mais entre estranhos, não há mal- entendido e
ninguém nos julga” (ACIMAN, 2018, p.62). Questionado em uma entrevista sobre a
decisão de falar sobre uma história vivida entre dois homens, o escritor cita Dostoiévski
que escreveu sob o ponto de vista de um assassino. Aciman valoriza a possibilidade da
arte  de  nos  deslocar  de  nosso  lugar,  obrigando-nos  a  interpretar  e  criar  diferentes
mundos.

Histórias de amores impossíveis podem ser encontradas desde Shakespeare com
Romeu e Julieta,  mas o que torna essa obra especial  é a dimensão humana que ela
potencializa. Estamos diante do homem com suas falhas, desejos e idiossincrasias. Se
examinarmos  a  adaptação  e  sua  fonte  percebemos  algumas  omissões,  dentre  elas  a
desvalorização de personagens secundários  no  filme que perdem sua  complexidade.
Acredito que essa supressão é uma estratégia de tornar o filme mais romântico e assim,
com  maior  chance  de  sucesso.  No  livro,  os  personagens  se  envolvem  com  outras
mulheres não apenas sexualmente.  Na trama, os diálogos entre eles são reduzidos e
parece  que  estão  ali  para  causar  empecilho  e  ciúmes  na  relação.  Outra  escolha  do
diretor,  aplaudida  por  André,  é  a  erotização  das  cenas  sexuais  que  trabalham  o
imaginário do espectador, mais do que explicitam. 

O narrador do livro é o protagonista Elio que compartilha com o leitor de forma
intimista  seu  romance.  A prosa  é  repleta  de  inquietações,  marcada  por  orações  que
começam com: “pode ser que tenha começado” e “ou talvez”. Esse fluxo de consciência
é um desafio de ser transposto para as telas.  As cidades italianas são nomeadas por
abreviações, o que demonstra o esforço de Aciman de evitar categorizações. O escritor
não só  recusa  o  termo “gay”  como também uma história  marcada  por  dificuldades
encontradas  por  casais  homossexuais.  Em  Me chame pelo  seu  nome, existe  apenas
espaço para a aceitação e viagem de autoconhecimento dos personagens diante desse
amor, sem a intervenção de terceiros. Uma das falas mais belas é: “As barreiras que
criei  entre  mim e  o  mundo que  não eram só  uma (...)  o  impulso  de  embaralhar  e
desembaralhar o que nunca esteve realmente cifrado.”

A ausência de cenas de discriminação e conflito pode ser lida como um traço de
não dar visibilidade a problemas reais enfrentados por grupos minoritários. Por outro



lado, esse caminho prioriza a psique humana e nos faz imaginar como seria experienciar
sentimentos sem o peso do social.

Como  mencionado  anteriormente,  os  personagens,  apaixonados  por  leitura  e
amantes de música, fazem alusão a diversos artistas tais como Dante, Thomas Hardy,
Carlo Levi, Heráclito, Maurits Cornelis Escher, Sthendal, Busoni, Lizst ,Bach e Monet.

Quanto à questão sócio-racial,  os protagonistas são brancos e fazem parte de
uma classe social elevada com acesso a educação de qualidade. Não há personagens
negros na narrativa.  

Em uma cena do filme, a mãe de Elio traduz um livro. Aqui podemos estabelecer
uma conexão entre a tradução e a adaptação de um romance fonte,visto que ambas são
um novo texto ou criação. No livro, encontramos menção a Paul Celan repetidas vezes.
Quando questionado pela ausência de limites impostos pelos pais e por isso, a falta de
necessidade de rebelar-se, a leitura do escritor aparece como única forma de protesto
silencioso.

O diretor  apostou  em um final  diferente  do  livro.  Ao  passo  que  o  primeiro
retratou a história até momentos posteriores a separação do casal, o último deu um salto
temporal no momento em que retratou o reencontro dos personagens após quinze anos.
O filme é um apelo a vida e a sensibilidade. Nos últimos minutos, duas cenas merecem
destaque: o diálogo honesto entre pai e filho (“Mas se obrigar a não sentir nada ou a se
torna insensível, que desperdício!”) e o ato de resistência de encerrá-lo com a tradição
judaica do Hannukah.
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