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RESUMO 

 
 

O trabalho estuda a adaptação do conto de Machado de Assis denominado “A 

Cartomante” em história em quadrinhos, lançado por Flavio Pessoa e Mauricio O. 

Dias. A análise tem por objetivo comprovar que há meios de proporcionar uma 

leitura de Literatura Brasileira de forma investigativa e interdisciplinar com 

estudantes do Ensino Médio, a partir de conceitos da Teoria Semiolinguística da 

Análise do Discurso, postulada por Patrick Charaudeau, e da Teoria da Literatura. 

Devido ao conto machadiano ser publicado, pela primeira vez, em 1884, jovens 

alunos não apreciam ou não desejam consumir a obra antiga, enquanto a maioria dos 

adolescentes prefere tramas mais recentes ou o gênero HQ, bastante famoso 

atualmente. Por isso, ao entender que a adaptação de um conto clássico para um 

formato verbo-visual não retira a qualidade já reconhecida por teóricos e docentes, mas 

adiciona mais informações relevantes à leitura, o professor ganha a possibilidade de 

trabalhar a Literatura Brasileira com um novo olhar, sendo também agradável ao 

público que ensina. Para esta análise, serão usados os conceitos dos modos de 

organização do discurso, especialmente o enunciativo, narrativo e descritivo, além dos 

imaginários sociodiscursivos. 

 
Palavras-chave: adaptação; quadrinhos; semiolinguística; ensino; literatura. 



 

ABSTRACT 

 

 

The paper studies the adaptation of the short story by Machado de Assis called “A 

Cartomante” in a comic book, released by Flavio Pessoa and Mauricio O. Dias. The 

analysis aims to prove that there are ways to provide an investigative and 

interdisciplinary reading of Brazilian Literature with high school students, based on 

concepts from the Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, postulated by 

Patrick Charaudeau, and from the Literature Theory. Due to the Machadian short 

story being published for the first time in 1884, young students do not like or do not 

wish to consume the old work, while most teenagers prefer more recent plots or the 

comic book genre, which is quite famous today. Therefore, by understanding that the 

adaptation of a classic short story to a verb- visual format does not remove the 

quality already recognized by theorists and teachers, but adds more relevant 

information to reading, the teacher gains the possibility of working with Brazilian 

Literature with a new look, being also pleasing to the teaching audience. For this 

analysis, the concepts of discourse organization modes will be used, especially the 

enunciative, narrative and descriptive, in addition to the socio-discursive imaginaries. 

 
Keywords: adaptation; comics; semiolinguistics; teaching; literature. 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Quadro 1: O ato de linguagem e seus sujeitos (CHARAUDEAU, 2009, p. 77) ............ 25 

Quadro 2: Percurso da leitura (EISNER, 2010, p. 42).................................................... 35 

Quadro 3: Esquema narrativo - A cartomante (Adaptado por Thainá Coelho) .............. 69 

Figura 1: Esquema do dispositivo da encenação narrativa ............................................. 36 

Figura 2: Publicação de “A Cartomante” no jornal Gazeta de Notícias ......................... 73 

Figura 3: Trecho sobre a paráfrase de Hamlet (PESSOA, 2008, p. 8) ........................... 75 

Figura 4: Fala de Rita a Camilo (PESSOA, 2008, p. 8) ................................................. 76 

Figura 5: Uso de alocução do narrador verbal (PESSOA, 2008, p. 10) ......................... 77 

Figura 6: Descrição verbal e imagética dos personagens (PESSOA, 2008, p. 12)......... 79 

Figura 7: Início do amor entre Rita e Camilo (PESSOA, 2008, p. 13) .......................... 81 

Figura 8: – Primeira página da adaptação (PESSOA, 2008, p. 5) .................................. 84 

Figura 9: Descrição sobre o personagem Camilo (PESSOA, 2008, p. 9) ...................... 85 

Figura 10: Representação da personagem Rita (PESSOA, 2008, p. 15) ........................ 87 

Figura 11: Ilustração marcada de Rita (PESSOA, 2008, p. 11) ..................................... 90 

Figura 12: Ilustração dos amigos e Camilo à espera do Navio (PESSOA, 2008, p. 11) 

91 Figura 13: Ilustrações do lugar e casal (PESSOA, 2008, p. 6) ................................... 92 

Figura 14: Tempo comprimido nos quadrinhos (PESSOA, 2008, p. 17) ....................... 93 

Figura 15: Crédito das imagens utilizadas no conto (PESSOA, 2008, p. 32) ................ 94 

Figura 16: Capa de “A Cartomante”, versão em quadrinhos (PESSOA, 2008) ............. 95 

Figura 17: Mapa de 1860 (IMAGINERIO, 2021) e de 2021 (MAPS GOOGLE, 2021), 

com o encontro das ruas da Guarda Velha e dos Barbonos ............................................ 97 

Figura 18: Fotografia da esquina da rua da Guarda Velha com intervenção do 

ilustrador (PESSOA, 2008, p. 10) .................................................................................. 98 

Figura 19: Intervenção da ilustração na fotografia (PESSOA, 2008, p. 21) ................ 100 

Figura 20: Cena da entrega do bilhete (PESSOA, 2008, p. 18) ................................... 101 

Figura 21: Início da trama (PESSOA, 2008, p. 5) ........................................................ 104 

Figura 22: A trajetória de Camilo (PESSOA, 2008, p. 9) ............................................ 105 

Figura 23: Chegada à casa da cartomante (PESSOA, 2008, p. 22) .............................. 106 

Figura 24: Desfecho da trama (PESSOA, 2008, p. 31) ................................................ 107 

Figura 25: A ilustração da cartomante (PESSOA, 2008, p. 23) ................................... 108 

Figura 26: Pagamento da cartomante (PESSOA, 2008, p. 27) ..................................... 109 



 

SUMÁRIO 
 

1 Eu sei o motivo por que você está aqui ................................................................ 12 

2 Colocando as cartas na mesa - A perspectiva da Semiolinguística ................... 22 

3 Os modos de organização de discurso ................................................................. 30 

  3.1 O modo enunciativo .......................................................................................... 30 

  3.2 O modo narrativo .............................................................................................. 33 

  3.2.1 A organização da lógica narrativa ........................................................... 33 

  3.2.2 A organização da encenação narrativa .................................................... 36 

  3.3 O modo descritivo ............................................................................................. 39 

  3.3.1 A linguagem não-verbal nos quadrinhos ................................................ 42 

  3.3.2 A fotografia ............................................................................................. 44 

4. Os imaginários sociodiscursivos .............................................................................. 48 

  4.1 A caça às ciganas e outras mulheres tortuosas no Brasil .................................. 50 

5 Entre o clássico e o moderno ................................................................................ 57 

  5.1 Transformando os requadros: a adaptação do conto em quadrinhos ................ 62 

6 Análise - A mediação de leitura fundamentada pela Semiolinguística ............. 68 

  6.1 Antes da leitura, outra leitura ............................................................................ 71 

  6.2 Os modos de organização do discurso no auxílio à interpretação ..................... 73 

  6.3 Os imaginários discursivos entre o mundo fictício e o mundo real ................ 102 

7 A cigana leu o meu destino. ................................................................................ 112 

Referências Bibliográficas ......................................................................................... 117 

Anexos .......................................................................................................................... 122 



13  

1. Eu sei o motivo por que você está aqui 

 

 
A arte é uma das maneiras de o ser humano expressar seus sentimentos, seus 

pensamentos e variadas emoções. Ao longo da existência da humanidade, observa-se a 

necessidade do homem de externar seu olhar sobre a realidade e representá-la em diversas 

formas, seja através da pintura, da escultura, do cinema, do teatro, seja da literatura. Assim, 

conhecer e entender a arte torna-se essencial para o desenvolvimento humano e social de 

qualquer indivíduo, pois, de acordo com Antunes (2009, p. 175), se o trabalho precisa ter 

sentido, “será também (e decisivamente) por meio da arte, da poesia, da pintura, da 

literatura, da música, do tempo livre, do ócio, que o ser social poderá humanizar-se e 

emancipar-se em seu sentido mais profundo.”. 

Nesse sentido, se a arte é um conhecimento precioso, devemos, portanto, como 

professores, sobretudo, estar em constante busca pela sua valorização e ampliação, 

permitindo aos educandos o acesso ao conhecimento sobre o desenvolvimento da Literatura 

nacional e, também, estrangeira. Além disso, o atual documento oficial da Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2015) especifica, dentro da área da disciplina de Língua 

Portuguesa, a necessidade do envolvimento em práticas de leitura literária, especialmente 

para o aprimoramento da compreensão de obras da Literatura Brasileira. 

O ato de ler, de acordo com grandes mestres em educação, como Silva (1981) e 

Walty (2003), é a base do conhecimento acadêmico, servindo como alicerce para a 

construção da argumentação, do senso crítico e da escrita. Todavia, a escola forma “não 

leitores” quando deixa de incentivar a leitura, criando o conceito da dispensabilidade do 

hábito de ler. 

Para Luiz Carlos Cagliari (1999, p. 104), a leitura literária “(...) deve ser uma 

atividade      fundamental desenvolvida na escola”. Porém, em alguns casos, não é exercida com 

regularidade  ao longo dos segmentos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Assim, 

antes de qualquer programa ou plano nacional de valorização à leitura, é essencial entender 

que ser leitor é um direito do ser humano, e não uma obrigatoriedade, como o ambiente 

escolar demonstra durante as aulas das mais diversas matérias. No ideal de Cagliari (1999), o 

aluno já conta com o costume de ler variados gêneros textuais, necessitando, somente, 

recomendar autores e grandes obras da Literatura. Essa concepção revela o despreparo do 

professor e da escola em relação ao ensino de interpretação de texto e à fomentação de 

novos leitores. Essa inaptidão na docência exibe uma realidade já mencionada por Paulo 
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Freire, em Pedagogia da Autonomia: “A realidade com que eles têm que ver é a realidade 

idealizada de uma escola que vai virando cada vez mais um dado aí, desconectado do 

concreto” (2016, p.29). Essa desconexão piora quando a leitura literária entra em 

discussão. 

Para existir o direito de não ler, de reler e de escolher seu estilo literário preferido, 

como Daniel Pennac explica em “Os Direitos Inalienáveis do Leitor” (1993), é necessário que 

a escola  contagie os jovens e desenvolva a competência leitora dentro área literária, o que 

não acontece, já que muitos docentes consideram a curiosidade de ler algo interno do 

indivíduo, não considerando necessário nenhum trabalho de construção para isso. 

Essa condição piora quando se analisa o conceito de leitura nas escolas: Martins 

explica que os educadores e o ambiente criam um mito sobre o ato de ler, pois delimitam a 

leitura de textos verbais de outras leituras, como de imagens, gestos, comportamentos, 

entre outros, considerando o primeiro o mais importante para ser desenvolvido, além de 

produzir exercícios sem objetivo claro, como uma mera obrigação do professor em 

transmitir o inestimável valor da leitura: 

 

Muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e mecânica, 

enquanto para a maioria dos educandos aprender a ler se resume à decoreba de 

signos linguísticos, por mais que se doure a pílula com métodos sofisticados e 

supostamente  desalienantes. Prevalece a pedagogia do sacrifício, do aprender por 

aprender, sem se colocar o porquê, como e para que, impossibilitando 

compreender verdadeiramente a função da leitura, o seu papel na vida do 

indivíduo e da sociedade. Também é sabido que nenhuma metodologia de 

alfabetização, avançada ou não, leva por si só à existência de leitores efetivos. 

Uma vez alfabetizada, a maioria das pessoas se limita à leitura com fins 

eminentemente pragmáticos, mesmo suspeitando que ler significa inteirar-se do 

mundo, sendo também uma forma de conquistar autonomia, de deixar de ‘ler 

pelos olhos de outrem’. (1994, p. 23) 

 

Desse modo, os jovens crescem sem as habilidades de leitura plenamente 

desenvolvidas, chegando ao fim do Ensino Médio com muitas dúvidas e limitações. E 

salientando a leitura de literatura, esta condição é agravada, pois, mesmo sendo valorizada 

em sala de aula em detrimento às demais, não se vê um bom aperfeiçoamento do aluno, em 

razão das metodologias aplicadas. 

Uma das fórmulas aplicadas no ensino da disciplina no Ensino Médio corresponde 

a essa noção de leitura transmitida a várias gerações ao longo do tempo. O não incentivo e 

a ausência da construção do interesse em literatura caminham junto com as leituras 

literárias obrigatórias. Criadas em consonância ao conteúdo programático do segmento 

escolar, as obras de leitura recomendadas são planejadas de acordo com os movimentos 

literários estudados durante o decorrer do curso, sem favorecer o desenvolvimento de 
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pensamento crítico sobre as obras “lidas”, sendo, em geral, apenas transmitida aos alunos 

uma breve “história” das obras trabalhadas. A situação ainda piora quando se leva em 

conta a precariedade no tratamento da leitura em sala de aula, em que não há um exercício 

constante de interpretação, somente atividades prontas, como manuais de leitura e 

resumos. 

Essas atividades de leitura são produzidas sem um olhar específico para os 

estudantes, desconsiderando o tempo para a prática, a maturidade, o histórico do leitor, o 

gosto particular da faixa etária e a época atual e de publicação das obras selecionadas. A 

rotina das escolas brasileiras tem mostrado que, se os alunos da década de 1950 alcançaram 

a meta de leitura dos clássicos, os jovens de hoje também devem conseguir atingir o mesmo 

nível, renunciando à análise sobre o comportamento da sociedade do século XXI, tão 

diferente da sociedade de 70 anos atrás. Além disso, ainda há o objetivo de leitura dos 

clássicos como pretexto para um ensino do vocabulário e da gramática normativa, em que 

os jovens parecem precisar, desesperadamente, de mais palavras complexas, focando no 

sentido de língua (Cf.           CHARAUDEAU, 2009), quando o necessário é entender o sentido 

de discurso em que aquelas palavras estão usadas. Assim, essa dedicação à leitura e o 

respeito à época, atual ou de outrora, não costumam ter apreço dentro do Ensino Médio, 

como mostram os manuais escolares, em geral, e a própria prática pedagógica, com 

professores nem sempre preparados quanto ao incentivo à produção de sentidos a partir da 

leitura das obras obrigatórias. 

O Ensino Médio tem a Literatura como arma indispensável na formação do leitor e 

do cidadão, mas não a usa devidamente, já que há um processo de instauração de um 

sentido privilegiado, isto é, um sentido único sobre uma obra literária instaurado por 

apostilas, livros teóricos e/ou professores. Essa percepção, mesmo possivelmente sendo 

determinada por um crítico aclamado na área, marginaliza pensamentos de estudantes 

sobre o conteúdo em análise, conforme Walty (2003, p. 167) descreve o controle de 

especialistas sobre como dar aula de Literatura, pois cria a falácia do não-saber de um 

aluno, como se ele não pudesse contribuir para a compreensão do texto por ser jovem e 

inexperiente. 

Dessa forma, as obras obrigatórias são lidas da mesma maneira, ensinadas com o 

propósito de satisfazer o especialista, seja ele o professor, seja o teórico literário, fazendo 

com que o aluno decore a resposta desejada pelo docente, mas não a que realmente 

interessaria a uma sociedade sedenta por criatividade e originalidade. E é esse o momento 

em que o professor pode trair seu ideal de produzir uma sociedade crítica e transformar-se 
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em um “ditador”, impondo suas interpretações às de críticos literários, sem permitir que os 

novos leitores possam criar pontos de vista e sentidos para o mundo a partir de suas 

próprias experiências, somente reproduzindo as visões do educador. Essa ideia de mediação 

de leitura não é o que sugere Feres (2016): 

 
No processo ensino-aprendizagem, o educador assume o papel de mediador de 

leitura e, ao apresentar um material para ser interpretado pelos alunos, pode 

suscitar expectativas que apontem o sentido do texto, ou mesmo oferecer dados 

que justifiquem, por exemplo, uma extrapolação. A criação de expectativas é um 

exercício que aciona o reconhecimento de símbolos, esquemas mentais, 

conhecimento objetivo, memória pessoal que, para além do texto, sustentam os 

sentidos que não estão explícitos, mas são evocados por ele. A leitura conjunta 

pode ser uma atividade profícua para o desenvolvimento da habilidade 

interpretativa por ser propícia à troca de ideias e de perspectivas. (FERES, 2016) 

 

Então, a leitura conjunta proposta por Feres parece quase não existir dentro de sala, 

pois muitos docentes restringem a um único sentido uma importante obra brasileira, 

escolhida para leitura, não só afastando o potencial crítico do aluno, mas também “o 

potencial de democratizar o ser humano” (SOARES, 2004, p. 31). A disciplina de Literatura 

é uma das poucas matérias que “aborda o meio social, o familiar, o histórico e o concreto 

das relações humanas com força extraordinária”, como afirma Edgar Morin (2000), mas 

sem a discussão em sala, a fomentação de novos sentidos e a relação com a realidade vivida 

pelo jovem e, assim, a matéria perde sua grande potência e não há mais o frescor da 

novidade e do inédito, domesticando um aluno sem levá-lo a um pensamento próprio, 

escolha própria, interesse próprio. 

Por outro lado, há conteúdos extremamente presentes e discutidos na realidade do 

jovem atual. As histórias em quadrinhos (HQ), a fotografia e a ilustração são artes cada vez 

mais inseridas na vida de crianças e adolescentes brasileiros, devido, especialmente, ao 

acesso que a internet permite a essas culturas. A partir de sites e redes sociais em que é 

possível compartilhar obras nacionais e estrangeiras, imagens de qualquer lugar do mundo e 

qualquer época e produções artísticas de inúmeros ilustradores, o sujeito recebe a chance 

de ler o mundo a um toque na tela. No século XXI, com filmes baseados em histórias em 

quadrinhos de super-herói sendo líderes de bilheteria, vê-se que este gênero textual se 

encontra normalizado fora da escola (apesar de não tão consumido quanto a sociedade 

pensa), entretanto, pouco visto dentro da sala de aula. Embora receba como denominação 

“literatura ilustrada”, ainda não é respeitada e vista dessa maneira por alguns professores e 

educadores, como Postema explica: 

 

Desde que os quadrinhos receberam reconhecimento acadêmico e do grande 
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mercado, nos últimos anos, há uma tendência em substituir o termo quadrinhos 

por um rótulo que, talvez, ofereça mais seriedade. Editoras e livrarias preferem o 

termo graphic novel como uma designação abrangente para todas as formas do 

gênero quadrinhos. O grupo de discussão e área de estudo com foco nos 

quadrinhos da MLA, propõe o termo “narrativas gráficas” no seu título. As duas 

alternativas, graphic novel ou narrativa gráfica, quando usadas como um termo 

geral para os quadrinhos, criam um apagamento de sua especificidade. O desejo 

de substituir o nome dos quadrinhos parece sugerir uma ansiedade sobre a sua 

história particular e status social, como acontece com a frequente difamação do 

gênero das revistas em quadrinhos, incluindo as de super-heróis, de crimes e de 

horror, e a longa tradição de quadrinhos de humor com as tiras de jornais. (2018, 

p. 13) 

 

Além disso, o senso comum persiste na ideia de que a HQ não é exatamente uma 

narrativa, pois é composta também por imagens e não há narradores que descrevam a 

história, criando complexidades na leitura. Até para pais de alunos, a inserção da história em 

quadrinhos no ambiente escolar “facilita” o aprendizado, enquanto as obras literárias 

clássicas criam desafios e geram progresso na competência leitora do jovem. Esse 

pensamento dificulta até obras com ilustrações feitas para adultos, pois há a visão de que 

imagem é para criança, quando ela ainda não sabe ler ou imaginar corretamente a partir das 

descrições verbais do narrador. 

No entanto, ao contrário do que alguns pais e professores pensam, as histórias em 

quadrinhos são narrativas, com imagem e texto verbal conjugados. Essa afirmação é 

comprovada com os pensamentos de dois autores: de acordo com Cagnin, “A História só 

existe quando ela é narrada, quando existe alguém que conte alguma coisa para outra 

pessoa. Este alguém é o narrador.” (2014, p. 157), e, para Charaudeau, “a narrativa 

corresponde à finalidade do ‘que é contar?’, e para fazê-lo, descreve, ao mesmo tempo, 

ações e qualificações, isto é, utiliza os modos de organização do discurso que são o 

Narrativo e o Descritivo.” (2009, p. 156). Assim, contar uma história é criar um universo 

narrado, a partir de qualquer texto, verbal e/ou não verbal, possuindo complexidade própria 

desde sua construção até a compreensão da obra. Neste trabalho, haverá a apresentação da 

definição de uma história de quadrinhos como uma narrativa gráfica ou, como 

popularmente conhecido, quadrinhos, pois irá incluir um texto verbal renomado, já 

reconhecido como narrativa clássica, a fotografia e ilustração, conjunto que possui 

componentes narrativos e descritivos que os faz também ser, de acordo com a afirmação de 

Charaudeau, narrativas. Dessa forma, a disseminação da leitura deste gênero textual não 

deveria ser somente na internet, mas também na escola, com abertura para análise de sua 

estrutura e conteúdo. Na verdade, o consumo das histórias em quadrinhos, hoje em dia, é 

cada vez mais alto devido ao seu conteúdo. O gênero está cada vez mais focado em temas 
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sociais bastante discutidos em todas as camadas da população, especialmente na parte mais 

jovem, de acordo com a CCXP Worlds 21 (CCXP, 2021), evento de cultura pop, que reúne 

personalidades das indústrias do videogame, histórias em quadrinhos, séries e filmes. 

No século XXI, adolescentes parecem estar cada vez mais atraídos a divulgar suas 

opiniões e defender causas, como feminismo, antifascismo, antirracismo, entre outros, mas 

enxergam a literatura ensinada na escola como algo distante disso, sem saber que pode ser 

usada a seu favor. Algumas das obras mais famosas e solicitadas por professores, 

como “Dom Casmurro” e “A Cartomante”, de Machado de Assis (2016), não somente 

falam sobre relacionamentos amorosos e traições, mas também exibem pensamentos sobre 

a sociedade burguesa do final do século XIX. E em cada obra machadiana, conhecemos 

grandes personagens, como Rita, Vilela e Camilo, que ensaiam representações sociais e 

propõem discussões sobre o patriarcado, classes sociais e sistemas econômicos. 

A sociedade brasileira, na época em que Machado de Assis publicava suas obras, 

convivia há séculos com a organização social patriarcal, em que, enquanto as mulheres 

brancas não possuem pleno poder no âmbito pessoal e profissional, dependendo do homem 

para viver dentro de seu círculo social, as mulheres pretas trabalham para conservar a 

imagem da boa família e do cidadão de bem como chefe familiar, em geral, dentro de 

funções como as de empregadas domésticas, cozinheiras e/ou babás. Desse modo, a 

trajetória de Rita e outras personagens femininas de Machado manifestam a manutenção de 

uma sociedade que, em meio a uma transição política e econômica do modelo imperial 

para o republicano, precisava preservar características morais e éticas para não sofrer 

mais ônus quanto a seus valores tradicionais. Além disso, observa-se que a abolição da 

escravatura, a destruição dos cortiços no centro do Rio de Janeiro, a formação das favelas e 

a reorganização do espaço carioca para a burguesia em ascensão constituem e realçam a 

divisão de classes na capital do país, que sentia a necessidade da modernização para fugir 

da visão atrasada do sistema escravocrata presente por muito tempo no território, 

espelhando-se em capitais europeias capitalistas. A cidade fluminense torna-se o cenário 

dos problemas de Rita, que passeia desde Botafogo, lugar nobre, até o atual Largo da 

Carioca, lugar mais pauperizado desde o século XIX (PIMENTEL, 2017), demonstrando o 

livre acesso da burguesia a todos os lugares. 

Entretanto, essas observações, ocasionalmente, não são relatadas em sala de aula 

em função da desatenção aos detalhes interdiscursivos. Poucos alunos conseguem extrair 

reflexões ou até mesmo compreender os textos literários, considerando-os difíceis, chatos, 

tediosos ou ultrapassados. Comumente, em sala de aula do ensino básico, a interpretação é 
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vista como um panorama completo do texto, em que não há um processo, mas uma 

conclusão delimitada para o leitor, tornando ainda mais distante o sonho de todo professor 

de ensinar e cativar alunos com a Literatura Brasileira. Ao contrário, Charaudeau (2018) 

considera que a interpretação é uma série de operações em busca de extrair ou dar um 

sentido, enquanto a compreensão é admitida como um ato global após o processo de 

interpretação. Desse modo, a interpretação é uma atividade com variados níveis de 

decifração, e tal entendimento pode facilitar o ensino de Língua Portuguesa dentro da 

escola, pois o docente produzirá avaliações baseadas em uma progressão na 

interpretação do estudante sobre o enunciado, e não somente no sentido total do texto. 

No entanto, o que está presente em sala de aula é a leitura mecânica de obras 

clássicas, focadas no tema principal, na história relacionada ao movimento literário, na 

construção sintática de alguns trechos citados e no sentido completo da obra. Não há uma 

análise sobre o papel do enunciador, sobre as representações sociais, ou imaginários 

sociodiscursivos, conceitos que podem e devem ser aplicados no ensino na educação 

básica. Sendo assim, a questão que fica é: como proporcionar uma verdadeira leitura 

investigativa por meio de obras “clássicas” nas atuais turmas do Ensino Médio? 

Assim, o motivo de você estar aqui hoje é porque busca por boas alternativas no 

ensino de Literatura no Ensino Médio, sem que as obras clássicas não sumam da sala de 

aula, nem das prateleiras da sociedade. Para responder a essas questões, o presente estudo 

tem, como objetivo geral, analisar o conto (ASSIS, 2016) e sua adaptação em quadrinhos 

(PESSOA, 2008) de “A Cartomante”, de Machado de Assis, voltada para o ensino de 

Literatura no Ensino Médio. Parte-se da hipótese de que o texto adaptado para os 

quadrinhos, muitas vezes considerado curto e simples, contém informações valiosas para a 

assimilação de conceitos literários e linguísticos, possibilitando um trabalho consistente em 

relação à interpretação, compreensão e apreciação da arte literária dentro da sala de aula. 

Além disso, o uso da obra adaptada em questão no ambiente escolar não deve ser 

considerado como facilitador de leitura, pois ela também irá exigir, como o texto verbal 

original, competências leitoras de variados tipos, pois sua produção, realizada de maneira 

única, utiliza-se de fotografias feitas no final do século XIX como componente descritivo 

da história. Parte-se da concepção de que Machado de Assis e Flavio Pessoa são autores e 

atores essenciais na construção narrativa, seja no texto integral, seja na adaptação em 

HQ. Joaquim Maria Machado de Assis (1839-1908) foi autor de grandes obras, entre 

romances, poesias, crônicas e contos, sendo reconhecido até os presentes dias como um 

dos maiores autores da Literatura Brasileira e de Língua Portuguesa, além de fundador 
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da Academia Brasileira de Letras. Flávio Pessoa é ilustrador e professor na Escola de 

Belas Artes na UFRJ, contribuindo em inúmeras produções artísticas com seu talento em 

desenhos. Em 2008, o designer gráfico publica, com a editora Zahar, a história em 

quadrinhos “A Cartomante”, atualizando a obra clássica do Bruxo do Cosme Velho. 

Machado e Pessoa, no nosso entendimento, são autores, mas que atuam de forma 

particular na construção da narrativa da obra citada. O primeiro concretiza o texto, isto 

é, produz a obra de maneira original, com características singulares ao autor e outras 

evidenciadas devido ao movimento literário realista na segunda metade do século XIX; já o 

segundo vale-se dos recursos dos quadrinhos, da ilustração e da fotografia, para levar aos 

jovens das novas gerações um grandioso texto clássico de forma única, elementos que serão 

discutidos nos próximos capítulos. 

Como dito anteriormente, apesar de ser conhecida como nona arte, a história em 

quadrinhos ainda é interpretada, por alguns estudiosos e parte da massa, como gênero 

“fácil” de ser interpretado, menos intelectualizado e somente para o público infanto-

juvenil. Embora exista um crescimento do estudo sobre as HQ no ambiente acadêmico 

desde a década de 1980 e da obrigatoriedade do gênero dentro dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998), clássicos adaptados a este formato ainda buscam um lugar 

duradouro dentro do ensino de leitura literária. 

Desse modo, o desenvolvimento de competências linguísticas, axiológicas e 

enciclopédicas do jovem a partir de adaptação de grandes obras da literatura em formato 

HQ deve ser visto como um pouco mais complexo. E, juntamente com a ausência de 

atividades eficazes de interpretação em algumas salas de aula, há o risco de se perderem 

potenciais leitores e críticos literários no país. 

Ao partir para uma leitura mais específica da obra, pode-se analisar o papel do 

narrador em “A Cartomante” com os alunos em sala de aula, como será feito no segundo 

capítulo deste trabalho. De início, há a defesa da existência do narrador verbal e não-

verbal, contrariando concepções antigas e senso comum sobre a aparição daquele que 

conta a história. Enquanto há a conhecida existência do narrador na obra original, a sua 

adaptação receberá a adição do narrador da história em quadrinhos, que aparecerá em sua 

maneira particular. Além disso, no conto, vê-se alguém que relata uma chocante história da 

esposa que traiu seu marido com o melhor amigo. A história permite ao leitor enxergar a 

situação completa, já que o narrador apaga sua marca, dentro do comportamento delocutivo 

(CHARAUDEAU, 2009), isto é, demarcado em terceira pessoa. Essas informações são 

extraídas a partir da competência linguística, em que é necessário captar e dominar 
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elementos básicos de narrativa, como o foco e tipos de narrador. O sentido literal 

depreendido na interpretação do leitor auxilia na percepção da situação elaborada, 

entendendo o sentido de discurso (CHARAUDEAU, 2009). Assim, é importante entender 

que o ensino gramatical e lexical não deve ser setorizado como uma linha de montagem na 

fábrica, em que cada classe gramatical é exposta pelo educador de maneira isolada, sem 

conexão com a realidade do aluno, além de listas de ditado produzidas sem um propósito 

concreto. Ele deve estar a serviço do falante e do interpretante, sendo utilizado de acordo 

com o efeito de sentido desejado. Se a palavra “texto” tem, como etimologia, o significado 

de “coisa tecida”, as palavras precisam ter ligações entre si e estudadas dentro dessa 

composição, e não podem ser retiradas sozinhas da estrutura para servir como exercício 

tradicional e engessado. Dessa forma, não parece haver formação de leitores; parece haver 

formação de dicionários ambulantes. 

Voltando aos aspectos mais específicos da obra, o narrador também influencia no 

modo como as mulheres são vistas. Rita é serpente: envolve, engana, convence e mata. Por 

culpa dela, a honra de seu marido ficou manchada e Camilo foi morto: “Camilo quis 

sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se acercando dele, 

envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele 

ficou atordoado e subjugado.” (ASSIS, 2016, p. 3). Além disso, a cartomante que recebe o 

título da obra também é julgada pelo narrador e pela sociedade fictícia, denotando 

qualidades negativas sobre os papéis femininos daquela comunidade. Se a obra é lida de 

acordo com a visão imposta pela sociedade, há a condenação das duas, pois preconceitos 

são gerados a partir dos imaginários sociodiscursivos (CHARAUDEAU, 2017) 

elaborados no fim do século XIX. Este conceito será trabalhado no terceiro capítulo, em 

que se refletirá não somente sobre os saberes de crença desenhados no conto, mas sobre 

saberes de conhecimento e experiência dos jovens, em que o leitor pode enxergar sentidos 

na relação de influência do narrador sobre a narrativa, como comentários furtivos sobre 

cada personagem, a partir de sua bagagem cultural. Qual é a imagem que fica na mente do 

leitor de cada personagem apresentado, baseada em cada palavra do narrador? Usando os 

saberes de conhecimento sobre os valores respeitados na época, essa imagem tende a 

mudar? O ensino da disciplina de História, em conjunto com o ensino da Literatura, pode 

auxiliar nessa associação de ideias, elemento fundamental da leitura. 

Por outro lado, dentro da discussão proposta no último capítulo, descobrir e 

formular sua opinião sobre a protagonista Rita ser uma mulher apaixonada ou ser uma 

“serpente” (ASSIS, 2016, p. 379) perpassa pelo sentido das palavras utilizadas, como 
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“tonta” e “formosa” (ASSIS, 2016, p. 378), e tornando o texto uma eterna investigação 

sobre o julgamento correto a ser feito. Por isso, dentro de uma sala de aula, o professor, 

como mediador da leitura, pode estimular inferências a partir do significado dessas 

palavras e suas funções dentro do texto, não somente aumentando o vocabulário do aluno, 

mas, principalmente, praticando uma análise sobre a potência delas na situação 

comunicativa, levantando a questão sobre os diversos sentidos suscitados na leitura. A 

formação de leitores fundamentada no processo de construção de sentido detém a chance de 

atravessar as tramas e comparar perspectivas, contribuir para a autonomia social do 

indivíduo que lê e compreende não só a obra, mas o mundo. As competências 

enciclopédicas e axiológicas contribuem para uma compreensão de mudanças sociais e 

históricas do século XIX e século XX no Brasil, como a modernização do Rio de Janeiro, o 

surgimento de uma nova classe social burguesa na principal cidade do país na época e o 

papel das mulheres dentro da sociedade carioca. Esses elementos ajudam a compor um 

interessante quadro para avaliar o processo de mudança e desenvolvimento da sociedade 

brasileira naquele período e no atual, fazendo com que um conto lançado em 1884 seja tão 

atual quanto foi no momento de seu lançamento, nunca sendo “ultrapassado” como a escola 

transparece. 

Desta forma, busca-se nesse trabalho uma exposição de elementos qualitativos que 

vão unir os aspectos baseados nas contribuições do autor francês Patrick Charaudeau, como 

ponto de partida teórico-metodológico, valendo-se de sua Análise do Discurso. Além disso, 

podem- se mencionar conceitos da Teoria da Literatura de Mikhail Bakhtin (2016) e 

Tritzvan Todorov (2009), que irão auxiliar nas interpretações da narrativa. Serão 

indispensáveis ao desenvolvimento perspectivas das ciências humanas e sociais, como 

forma interdisciplinar, com o objetivo de auxílio na compreensão da totalidade do objeto. 
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2. Colocando as cartas na mesa - A perspectiva da Semiolinguística 

 
 

Neste capítulo, serão abordados alguns conceitos da Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso, que serão necessários para o presente estudo. A teoria, postulada 

por Patrick  Charaudeau, será a base do trabalho, com o objetivo de conduzir a análise sobre 

o objeto a partir da questão do ato de linguagem como encenação, os modos de 

organização do discurso e os imaginários sociodiscursivos. Finalmente, tais análises 

culminarão na discussão sobre o papel do professor em sala de aula, promovendo o estudo 

da obra integral e adaptada com seus alunos. É necessário entender que o campo da 

Análise do Discurso (AD) apresenta uma variedade de correntes. A AD surge no fim da 

década de 1960 para reunir variados pensamentos sobre o discurso, que ainda não 

possuíam tal denominação ou objetivo delimitado. Assim,  Michel Pêcheux, ao criar a 

“École française d’Analyse du Discours” (escola francesa de Análise do Discurso) com 

outros pesquisadores, aponta para a necessidade de um estudo sobre a palavra e sua 

influência na sociedade. 

No entanto, apesar de a AD visar a compreender os efeitos de sentido gerados pelos 

sujeitos discursivos a partir do conteúdo linguístico, ainda havia questões em relação a este 

sujeito, revelando a necessidade de mais teorias dentro desse campo que estudassem e 

desdobrassem a teoria formulada por Pêcheux. Assim, entre variadas vertentes, nasce a 

Semiolinguística. 

A Teoria Semiolinguística surgiu em meados da década de 1980, postulada pelo 

linguista francês Patrick Charaudeau, e adotando um caráter transdisciplinar, pois o estudo 

do discurso ocorre através da imbricação de variados campos de conhecimento. Para o 

pesquisador, era necessário desenvolver um estudo sobre o texto, de forma que envolvesse 

a língua utilizada, o contexto ali inserido e os sujeitos participantes daquela situação. Dessa 

forma, “semiolinguística” nasce da união dos termos sémio- (semiósis) e linguística, pois é 

importante entender que o sentido é construído por meio de uma relação forma-sentido, 

nos diferentes sistemas semiológicos, enquanto o texto é feito por meio de algum material 

linguageiro sob a responsabilidade de um sujeito intencional. Em resumo, a 

Semiolinguística irá estudar o aspecto linguístico, o discurso e a semiose, levantando todos 

os componentes no processo de análise do ato de linguagem, sem privilegiar ou rebaixar 

nenhum dos elementos. 

Singularmente, a corrente compreende que o sujeito, produzindo ou interpretando 
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textos, irá sempre recorrer a toda sua bagagem cultural, sua ideologias, seu conhecimento 

acadêmico, suas experiências individuais e coletivas, ou seja, às capacidades 

psicossocioafetivas e cognitivas. Assim, o texto deve ser analisado no contexto discursivo 

em que circula de acordo com certas comunidades e grupos sociais, pois a teoria respeita o 

círculo social e o contexto em que aquele texto foi transmitido, já que, para Charaudeau, o 

signo, sendo não pleno, só existe no discurso. 

Para a teoria, o discurso é um fenômeno comunicativo por excelência, já que há um 

“jogo comunicativo” entre os sujeitos comunicante e interpretante, personagens diferentes 

entre si, dentro de um ato de linguagem. Dentro disso, interpretações e sentidos serão 

gerados, até mesmo aqueles não previstos pelo emissor. Para construir o sentido, o sujeito 

produtor realiza, de acordo com Charaudeau, o procedimento de semiotização do mundo 

(CHARAUDEAU, 1995), que é feito através de dois processos: o primeiro, chamado de 

transformação, em que o sujeito falante transforma um “mundo a significar” em um 

“mundo significado”; e o segundo, denominado como processo de transação, que irá 

converter este “mundo significado” em objeto de uma troca entre sujeito comunicante e 

sujeito interpretante na situação de comunicação. 

Esse duplo processo de semiotização do mundo, constituído nessa divisão entre os 

processos de transformação e de transação, é realizado a partir de quatro operações e 

quatro princípios, respectivamente: dentro das operações no primeiro sistema, há a 

identificação, qualificação, ação e causação; por outro lado, há os princípios de alteridade, 

influência, regulação e relevância incluídos na transação. É essencial explicar cada uma 

para entender de forma detalhada. 

Inicialmente, dentro do processo de transformação, há a identificação, pois os seres 

do mundo necessitam receber um nome e classificação, fazendo parte da realidade ou da 

imaginação individual; posteriormente, a qualificação, já que é necessário distinguir os 

seres entre si, especificando suas características; a ação, pois esses seres agem ou sofrem 

ação; e, por fim, a causação, pois, somado a tudo isso, há um motivo para agirem ou 

sofrerem ações, uma determinada razão para a sucessão de fatos acontecer. 

Já no processo de transação, o princípio de alteridade é definido como um 

reconhecimento da existência do outro, assumindo a ideia de um ser constituir-se como 

distinto de outro ser, para que seja possível a construção de hipóteses sobre a identidade do 

outro; há o princípio de pertinência, em que o contrato de comunicação é instaurado, ao 

definir qual será o tipo de relação entre os sujeitos envolvidos; em seguida, o princípio de 

influência, que definirá o efeito pretendido sobre o outro sujeito neste contrato; e, 
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finalmente, o princípio de regulação, que são regras entre os parceiros no ato de linguagem, 

de forma que a harmonia no convívio exista e seja respeitada. 

Percebe-se que os processos citados necessitam de competências dos sujeitos para 

gerar ato de linguagem e as interações comunicativas. Charaudeau irá definir como 

competências sociocomunicativas as capacidades que um sujeito possui dentro de todo o 

seu conhecimento linguístico, de mundo e da própria situação comunicacional. Elas são: 

situacional, semântica, discursiva e semiolinguística. A primeira, a competência 

situacional, de acordo com o autor francês, dirige-se à identidade, a finalidade, o tema, a 

estrutura da situação e as circunstâncias que a envolvem: 

 

Uma competência comunicacional (ou situacional) que corresponde, no sujeito, à 

sua aptidão em reconhecer a estruturação e as restrições da situação de 

comunicação, na qual são determinadas, entre outras, as características da 

identidade social dos parceiros da troca linguageira, e na qual se organizam, num 

dispositivo, as relações que se instauram entre estes parceiros: seu status, seu 

papel social e o lugar que ocupam na relação comunicacional. (2009) 

 

A competência semântica será desenvolvida a partir de imaginários 

sociodiscursivos, referentes às representações sociais construídas pelo dizer e circuladas 

em grupos sociais. A competência discursiva “corresponde às possibilidades de 

organização enunciativa, narrativa e argumentativa do discurso” (CHARAUDEAU, 2009), 

ou seja, é relativo ao poder de manipular e reconhecer estratégias dentro do ato de 

linguagem. Isso será feito de acordo com a competência discursiva, através dos modos de 

organização do discurso, que será tratado no próximo capítulo deste trabalho. E, 

finalmente, a competência semiolinguística, em que, no texto verbal, é permitido construir 

o sentido sob dois níveis, de acordo com Monnerat (2021): 

 
A competência semiolinguística, em nível gramatical, diz respeito às habilidades 

dos sujeitos com relação ao sistema da língua – como o emprego de vozes 

verbais, conectores, orações reduzidas ou desenvolvidas etc. -, e a competência de 

nível lexical está ligada ao contrato de comunicação (...). (p. 52) 

 

É importante ressaltar que o texto não verbal também se utiliza de tais 

competências, como será visto neste trabalho. Por isso, cada processo, princípio e 

competência refletem a importância da construção do contrato de comunicação e a 

hierarquização dentro deste duplo processo de semiotização do mundo. De acordo com 

Charaudeau, o contrato de comunicação é definido como “quadro de reconhecimento no 

qual se inscrevem os parceiros, para que se estabeleça a troca e a intercompreensão, sendo, 

portanto, da ordem do imaginário social” (CHARAUDEAU, 1999, p. 6). Logo, é 

necessário alertar que, apesar de ser conhecido como “contrato”, essa troca não é fixa, pois 
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os sujeitos se expressam a partir de condições internas e externas ao ato de linguagem, 

revelando a maleabilidade do contrato. 

Esses sentidos do discurso revelam a importância do estudo sobre os sujeitos da 

linguagem e do quadro da situação de comunicação. Os sujeitos, comunicante, 

interpretante, enunciador e destinatário, também são compreendidos como parceiros, 

quando analisados em seus devidos espaços, o fazer e o dizer. Nesta situação 

comunicacional, os circuitos do dizer e fazer são interligados e significam o ato de 

linguagem, sendo um conjunto de intenções e estratégias de sujeitos, conscientes ou não de 

seus papéis sociais, mas estabelecendo uma relação de contrato. 

Quadro 1: O ato de linguagem e seus sujeitos (CHARAUDEAU, 2009, p. 77) 

 

Dentro dessa situação de comunicação, há o espaço externo, considerado como lugar 

do fazer, em que existem sujeitos psicossociais, o espaço interno, onde existe o discurso, 

além dos quatro sujeitos de linguagem. 

No espaço externo, o EUc (sujeito comunicante) é o sujeito responsável pelo 

aproveitamento da situação comunicativa, iniciando o ato de produção do texto. Do outro 

lado, há o TUi (sujeito interpretante), que interpreta aquela produção, de maneira 

independente, a partir de tudo o que recebe da imagem (EUe) que construiu sobre o EUc no 

ato de interpretação. No espaço interno, o EUe (sujeito enunciador) é um sujeito de fala, 

realizado na fala, mas criado pelo EUc, assim como o TUd (sujeito destinatário), que 

também é um sujeito de fala e produzido pelo EUc, como destinatário ideal daquele 

material linguageiro. 

Dentro da instância de produção, percebe-se a importância de ressaltar que a 

relação contratual não é fixa, pois depende de componentes sociais (comunicacional, 

psicossocial, intencional) que surgem entre o sujeito comunicante e o interpretante, 

produzidas a partir do espaço do dizer, numa encenação do sujeito enunciador e sujeito 
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destinatário. Esses componentes sociais irão ajudar a restringir a situação de 

comunicação, pois, no caso da restrição comunicacional, irão perceber quem são e com 

quem estão falando, através de qual canal e se essa situação é feita pessoalmente ou não. 

Além disso, a restrição psicossocial irá compreender a identidade e o emocional dos 

sujeitos envolvidos, e, por fim, o intencional irá considerar a bagagem sociocultural dos 

parceiros. Pode-se afirmar que o teórico Antoine Compagnon (2014), em uma breve 

explicação do que seria o ato de escrever, dialoga com o processo de produção do texto 

explicitado pela Teoria Semiolinguística: 

 

Escrever, se se permite a comparação, não é como jogar xadrez, atividade em 

que todos os movimentos são calculados; é mais como jogar tênis, um esporte no 

qual o detalhe dos movimentos é imprevisível, mas no qual a intenção principal 

não é menos firme: remeter a bola para o outro lado da rede, de maneira que torne 

mais difícil para o adversário, por sua vez, devolvê-la. A intenção do autor não 

implica uma consciência de todos os detalhes que a escritura realiza (...)”. (p. 89-

90) 

 

Então, para entender até que ponto o autor, ou sujeito comunicante, irá neste 

contrato de comunicação, será usado o exemplo da obra em análise neste trabalho. A obra 

“A Cartomante” (2016) apresenta uma história de traição em meados do século XIX. 

Quem a escreve é Machado de Assis, um cidadão que vive a mesma época e publica-a em 

um grande jornal da capital do Brasil. Logo, ele é o sujeito comunicante neste contrato, 

conservando motivações e intenções com aquela publicação. Infelizmente, o autor concluiu 

sua vida antes de saber que toda a sua obra foi e é lida por variadas gerações até o momento 

atual, em inúmeras edições, proclamando-o como um dos maiores autores da Literatura em 

Língua Portuguesa. Portanto, o sujeito comunicante não havia como saber a exata recepção 

dos leitores no momento de publicação, muito menos nas épocas posteriores, mas havia a 

intenção de comunicar algo com sentido e gerar reações no público, negativas ou positivas. 

Assim, de acordo com Charaudeau (2009), este sujeito comunicante faz uma aposta, pois 

organiza um projeto de fala, a fim de que o outro seja influenciado. Para Compagnon (2014, 

p. 90), quando se discute o que seria a intenção do autor, o estudioso deve entender que isso 

vai além de um motivo financeiro ou glorioso: 

 
A intenção não se limita àquilo que o autor se propusera escrever por exemplo 

uma declaração de intenções - nem tampouco as motivações que o incitaram a 

escrever, como o desejo de conquistar a glória ou desejo de ganhar dinheiro nem, 

enfim, a coerência textual de uma obra. A intenção, numa sucessão de palavras 

escritas por um autor, é aquilo que ele queria dizer através das palavras utilizadas. 

 

Assim, no conto, a intencionalidade está focada em questões morais da sociedade, 

dispondo de estratégias para causar efeitos. Por isso, há a existência de um narrador, já no 
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espaço interno (espaço do dizer) como sujeito enunciador, no ato de fala, a fim de contar a 

história de forma distanciada da sociedade, como um avaliador da narrativa, tão semelhante 

ao leitor-destinatário, de maneira que legitime sua condição e o leitor-real aceite seu 

testemunha. Essa encenação no dizer é elaborada a partir de análises de estatutos sociais 

feitas pelo comunicante, dentro do componente psicossocial, e estratégias, como a 

construção do ethos, para conquistar a legitimação: 

 
Explicando melhor, o ethos, ou seja, a imagem de si é construída pelo parceiro 

Eu- comunicante (EUc), no momento em que coloca em cena o seu “outro eu”, o 

protagonista Eu-enunciador (EUe). Do outro lado, o parceiro Tu-interpretante 

(TUi), apoiado em suas experiências, em seus conhecimentos, procura reconhecer 

a máscara ou as múltiplas máscaras que o EUc, no papel de EUe, em cena na sua 

prática linguageira. (REBELLO, 2021, p. 23) 

 

Então, o narrador, ser de fala, será construído a partir do pensamento de como 

atingir o seu leitor-real. Para Eisner (2005), em uma narrativa, é essencial que se pense para 

quem está contando aquela história: 

 

A resposta a essa pergunta precede o próprio ato de contar uma história porque é 

uma preocupação fundamental da transmissão. O perfil do leitor - sua experiência 

e características culturais - tem de ser levado em conta antes que o narrador possa 

contar a história com sucesso. Uma boa comunicação depende da memória, da 

experiência e o vocabulário visual do próprio narrador. (p. 51) 

 

Dessa forma, o Eu-comunicante produz dois seres de fala: o Eu-enunciador e o Tu- 

destinatário. Para garantir sucesso no seu texto, ele imaginará um destinatário ideal para o 

seu enunciado, idealizando também o modo como será dito, a partir do seu enunciador. 

Porém, isso poderá ser quebrado, a partir do participante da instância de recepção. 

Por outro lado, como o autor francês explica, “Assim sendo, todo ato de linguagem 

é o resultado de uma coconstrução de sentido, pelo fato de haver, aí, o encontro entre duas 

intencionalidades de sentido.” (Charaudeau, 2018, p. 11). Percebe-se a importância do 

interpretante no ato de linguagem, pois, junto ao comunicante, participará do espaço externo 

do contrato, recebendo o texto já produzido. Logo, enquanto Eu-enunciador produz um 

texto com uma intencionalidade, o interpretante irá, na direção contrária, reconstruí-lo com 

as suas motivações. 

Como Paulo Freire já afirmava sobre o ato de ler, "a leitura do mundo precede 

sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele.” 

(2017, p. 13). Como o interpretante irá agir de maneira independente, principalmente em 

relação ao comunicante, a interpretação será de sua responsabilidade e será carregada por 

suas capacidades psicossociais e cognitivas. Na leitura de uma história em quadrinhos, por 



29  

exemplo, há um acordo entre artista e leitor, de acordo com Eisner (2010), que depende 

das competências que os dois devem possuir: 

Ainda assim mesmo com todas as vantagens técnicas em todos os tipos de 

quadrinhos o artista sequencial precisa se valer de um acordo tácito de 

cooperação com o leitor. Esse acordo se vale das convenções de leitura (da 

esquerda para direita, de cima para baixo, etc.) e das capacidades cognitivas 

comuns. Esta cooperação voluntária, tão peculiar dos quadrinhos, é o que 

sustenta o pacto entre artista e leitor. (p. 41) 

 

Então, ao receber o texto, o leitor irá reconstruí-lo a partir de sua capacidade 

inferencial. Se o ato de linguagem é produzido por circunstâncias sociais do discurso e sua 

realização considera o que está explícito e implícito na linguagem, a instância de recepção 

também irá perceber o ato pelas suas circunstâncias sociais, interpretando o texto a partir 

das informações internas e externas a ele. Esse conceito de interpretação e compreensão, 

para Charaudeau (2018), envolve o sentido de língua e sentido de discurso. O primeiro 

refere-se à compreensão literal do sentido, baseado nos sistemas da língua, enquanto o 

segundo está relacionado à compreensão global, 

 
uma especificidade do sentido que se liga às características do ato de enunciação, 

da identidade dos sujeitos, dos saberes compartilhados entre eles e das 

circunstâncias da relação comunicativa: um sentido específico inferido, melhor 

dizendo, um sentido de discurso (...) (CHARAUDEAU, 2018, p. 13) 

 

Dessa maneira, a fim de atuar no dois níveis de compreensão, há forças 

significativas denominadas inferências. Elas são divididas em dois modos: a centrípeta 

interna e a centrípeta externa. A primeira ocorrerá dentro do enunciado e construirá o 

sentido, respeitando, assim, a competência linguística, enquanto a segunda surge no 

exterior do texto e produzirá a significação. 

Além disso, a força centrípeta externa pode ser situacional ou interdiscursiva. Isso 

significa que a inferência situacional procura compreender as circunstâncias do discurso, 

ou seja, a situação de comunicação e os sujeitos envolvidos, enquanto os saberes de 

conhecimento auxiliarão de fora para dentro do texto, sendo uma inferência interdiscursiva. 

Como exemplo, uma foto de uma família em frente ao Cristo Redentor, por exemplo, pode 

acionar em um leitor  carioca o sentido de uma fotografia comum de família, que possui um 

álbum de fotos em sua casa, sendo uma memória particular daquele grupo em evidência, 

mas também gera inferências interdiscursivas, ao reconhecer o famoso lugar turístico do 

Rio de Janeiro. Por outro lado, um leitor que não conhece o lugar poderá não acionar tais 

inferências, sendo apenas uma foto com  pessoas desconhecidas em um local desconhecido. 

Utilizando um dos gêneros estudados neste  trabalho também como exemplo, os quadrinhos 
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irão exigir inferências para construção de uma informação não-visível, como explica 

Postema (2018): 

 
O ato de ler e interpretar quadrinhos é, segundo Watts, em grande medida, 

baseado nos códigos semióticos, mas, uma vez que os quadrinhos contém, 

normalmente mais informação visual do que verbal, os leitores irão recorrer as 

inferências não visíveis quando for necessário construir o sentido da informação 

visual não codificada. os leitores fazem essas inferências com base na relevância 

(p. 176), associada à suposição de que a informação visual é ostensiva 

(significando algo de forma intencional), finalmente é apoiada pela convenção da 

linearidade (p. 177). 

 

Assim, o sujeito interpretante, dentro do contrato de comunicação, pode concordar 

com a proposta do comunicante, analisando, de acordo com sua bagagem, se o enunciador 

garantiu    sentido em sua aposta, ou poderá discordar do que foi dito, destruindo a estratégia 

comunicativa  do seu parceiro e seu projeto de fala. Por isso, Charaudeau considera o ato de 

linguagem um jogo: 

Todo ato de linguagem resulta de um jogo entre o implícito e o explícito e por 

isso: 

(i) vai nascer de circunstâncias de discurso específicas; (ii) vai se realizar no 

ponto de encontro dos processos de produção e de interpretação; (iii) será 

encenado por duas entidades, desdobradas em sujeito de fala e sujeito agente. 

(2009, p. 52) 

 

Como já explicitado anteriormente, este trabalho analisará uma adaptação em 

quadrinhos de um famoso e renomado conto, ou seja, uma atualização de um discurso já 

existente. O senso comum afirmaria que este seria apenas um caso de transportar uma 

narrativa para uma nova estrutura, apenas adicionando imagens. Entretanto, Monforte 

(2018, p. 52-53) explica que não é o que acontece na realidade: 

 

Esse transporte de conteúdo para um novo contexto situacional, direcionado por 

novos sujeitos vai ao encontro da perspectiva da Semiolinguística de que as 

circunstâncias de discurso comandam a significação, transformando, portanto, a 

apropriação realizada pelo texto adaptado em um novo discurso. Nesse caso, a 

semiotização, conforme visto no tópico anterior, no que concerne à adaptação, não 

se dará da mesma forma daquela verificada na obra que a inspira, já que em todos 

os casos há, ao menos, a atualização da linguagem ou uma nova intenção 

comunicativa. Assim, nos processos de transformação e transação, postulados por 

Charaudeau (2005), ainda que na adaptação sobressaia, por exemplo, nomes, 

qualidades, ações e causas comuns ao texto antecessor, no momento da 

interação, comandada pela transação, na qual interferem sujeitos, situação, tema e 

intenções, todos os aspectos linguísticos mencionados podem provocar outros 

efeitos, não lidos e sentidos na obra original. 

 

Portanto, nos próximos capítulos, a Semiolinguística será expandida e detalhada 

entre alguns de seus conceitos. Os modos de organização do discurso e os imaginários 

sociodiscursivos, já mencionados, serão discutidos a partir das ideias aqui trabalhadas, 

como os                sujeitos presentes no ato de linguagem. 
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3. Os modos de organização de discurso 

 

 
Para que a compreensão seja efetiva e o leitor entenda a organização de um texto, 

primeiramente, é necessário entender o que são os modos de organização de discurso, 

conceito desenvolvido por Patrick Charaudeau. 

 

Os procedimentos que consistem em utilizar determinadas categorias de língua 

para ordená-las em função das finalidades discursivas do ato de comunicação 

podem ser agrupadas em quatro Modos de organização: o Enunciativo, o 

Descritivo, o Narrativo e o Argumentativo. (CHARAUDEAU, 2009, p. 74) 

 

Assim, o modo enunciativo revela a relação de influência do enunciador em relação 

ao interlocutor, a ele mesmo e ao mundo a seu redor; o modo narrativo tem como 

função a construção de um relato a partir de uma encenação narrativa, dinâmica e 

organizada; o modo descritivo identifica e qualifica seres de maneira objetiva e 

subjetiva, e, por fim, o modo argumentativo compreende a exposição e comprovação 

de causalidades com o objetivo de influenciar o interlocutor. Esses modos estruturam 

finalidades discursivas de um ato de comunicação, podendo apresentar, em um mesmo 

discurso, mais de um modo de organização. No presente capítulo, estudaremos o texto e a 

adaptação do conto “A Cartomante”, de Machado de Assis, que será analisado a partir 

dos modos enunciativo, descritivo e, principalmente, narrativo, salientando, 

especialmente, a presença do narrador no texto. 

 
 

3.1 O modo enunciativo 

 

 
O modo enunciativo irá organizar posições do locutor e interlocutor, de acordo com 

a melhor estratégia comunicativa, na situação proposta pelo enunciador. As funções de base 

desse modo intervêm na encenação dos outros três modos, já que o enunciativo mostra a 

relação de influência do locutor em relação ao seu interlocutor. Assim, ele irá surgir em 

todos os tipos textuais, podendo apresentar-se em três tradicionais atos de fala: alocutivo, 

elocutivo e/ou delocutivo. O primeiro irá estabelecer uma relação de influência do 

enunciador sobre seu destinatário; o segundo revelará o ponto de vista do locutor, enquanto 

o terceiro determina o apagamento do locutor e do interlocutor em favor do surgimento 

da fala de terceiros. Vale lembrar que essas funções podem surgir simultaneamente em 

um texto, denominando-se translocutivo, de acordo com Monnerat (2006). 
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No modo alocutivo, a mensagem é centrada no receptor, de forma que há uma 

influência do locutor sobre aquele, com objetivo de mudar comportamentos, criar atitudes, 

gerar novos hábitos. Geralmente, essa função é percebida em campanhas publicitárias, 

conselhos de pessoas mais velhas para os mais novos e até pedidos em geral, ou seja, de 

acordo com as funções da linguagem, por Jakobson, o ato alocutivo se assemelha com a 

função conativa/apelativa. Isso implica o uso de vocativos, de verbos no imperativo e 

frases interrogativas, para demonstrar tanto a relação de força, quanto uma relação de 

pedido sobre o interlocutor. 

Dentro da modalidade alocutiva, há categorias modais que são configuradas a partir 

dessa relação de força e pedido entre locutor e interlocutor. A “interpelação”, “injunção”, 

“autorização”, “aviso”, “julgamento”, “sugestão” e “proposta” manifestam uma relação de 

superioridade do locutor com seu interlocutor. Recentemente, a campanha publicitária de 

um famoso celular exibia diversas pessoas anônimas relatando suas experiências com 

antigos telefones de baixa qualidade, mas que trocaram pelo celular da marca e hoje 

possuem uma vida muito mais tranquila. É a partir desse saber de experiência que o locutor 

propõe uma sugestão, de maneira que seu interlocutor entenda seu estado de inferioridade, 

por também estar com um aparelho ruim, e troque pelo melhor no mercado. Nessa sugestão, 

há a situação de o locutor entender o lugar do outro (“eu já estive no seu lugar”), por já ter 

passado pelo mesmo sofrimento, mas agora é superior, por ter feito, como diz no vídeo, 

“um investimento”, assim, podendo exibir e considerar conselhos a outros. 

Enquanto isso, as categorias de “interrogação” e “petição” contemplam uma relação 

de inferioridade dentro do pedido de locutor e interlocutor, mas ainda demonstrando uma 

influência, característica da função alocutiva, de modo que o locutor consiga o que deseja 

através do pedido e de sua relação com o interlocutor. Como exemplo, casos de crianças 

que pedem por doces e outras guloseimas, usando o poder da delicadeza da infância, do 

amor que os mais velhos sentem, de sua impotência em comprar em relação ao poder do 

outro em adquirir                     facilmente tais alimentos. 

Já a função elocutiva localiza as emoções do emissor, suas opiniões e seu ponto de 

vista sobre o mundo. Sua principal característica seria o uso da primeira pessoa, tanto 

singular, como    plural, tornando o texto mais íntimo, mais subjetivo, causando o efeito de 

intimidade. Além disso, podem existir interjeições e frases exclamativas. Autobiografias, 

crônicas, cartas amorosas exibem a função elocutiva, apresentando muito mais o locutor, 

suprimindo o interlocutor. 
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As categorias modais específicas do elocutivo são: constatação, saber/ignorância, 

opinião, apreciação, obrigação, possibilidade, querer, promessa, aceitação/recusa, 

concordância/discordância, declaração e proclamação. Pessoas candidatas a cargos 

eleitorais, por exemplo, estabelecem promessas que irão cumprir caso a população os 

elejam, trazendo para si uma dívida a ser cumprida e um comprometimento moral e ético 

com o povo. Nessa promessa, o uso do “eu farei mais hospitais”, “eu sou o homem certo 

para mudar nossa cidade”,               entre outras frases já conhecidas, manifestam o ponto de vista do 

locutor, que precisa mostrar todos os seus bons sentimentos e desejo de mudança para 

cativar a sua comunidade e conseguir  o que deseja. 

Finalmente, há o ato delocutivo de fala. Ao contrário dos outros dois 

comportamentos, o sujeito falante tem o propósito de apagamento, pois pretende nem 

aparecer, nem tornar seu interlocutor visível. Machado de Assis é conhecido por criar 

narradores originais, que relatam impressionantes histórias da sociedade do século XIX. 

Em “A Cartomante”, o locutor decide contar uma narrativa de traição e morte, mas que não 

aconteceu com o próprio, sendo apenas um relato do que já sabe. Assim, primeiramente, 

seu comportamento é delocutivo, escondendo sua posição para realçar outros discursos. 

Nessa função, a ênfase é dada ao conteúdo, trazendo a atenção ao que foi dito, separando-se 

do locutor e interlocutor. O texto, geralmente, surge em terceira pessoa e assume, como 

formas, a asserção ou o discurso relatado. 

A asserção corresponde a uma verdade do propósito, em que o “propósito se impõe 

por si só” (CHARAUDEAU, 2009). Nesse sentido, o sujeito irá apresentar os dizeres 

sobre o mundo e os relacionará a seu grau de asserção, que pode ser na modalidade de 

constatação, evidência, probabilidade, apreciação, entre outras. Por outro lado, voltando ao 

exemplo, dentro desse comportamento delocutivo, ele, o narrador, atua como um 

“fofoqueiro”: reproduz o que  outros dizem e como eles dizem, o que Charaudeau conceitua 

como Discurso relatado (2009). 

Dentro do discurso relatado, há maneiras de relatar, que vão de reproduzir fielmente 

a fala até alusões ao que foi dito. O citado, o integrado, o narrativizado e o evocado 

produzem o efeito de distanciamento do narrador ao que foi exposto. O conto de Machado 

de Assis utiliza- se de todos, especialmente o integrado e o narrativizado. O primeiro 

retoma o enunciado de maneira parcial, em que o narrador usa as palavras ditas 

transformadas de acordo com o seu momento de narração, e não no momento exato do 

discurso de origem. Assim, o discurso será em terceira pessoa, mudando o pronome e o 
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tempo verbal. Nas escolas, por ser um assunto bastante cobrado em vestibulares e 

concursos públicos, há o ensino do discurso direto, indireto e indireto livre. No integrado, 

há o uso do discurso indireto, quando o narrador transforma o enunciado com suas próprias 

palavras. 

Já a maneira narrativizada ocasiona no desaparecimento do original e o locutor é o 

agente que comunica o dizer do outro. Na obra adaptada em quadrinhos, pequenas caixas 

são utilizadas para o relato desse locutor, enquanto a cena é exibida ao fundo. O discurso 

citado aparece em balões, denotando a reprodução direta do personagem. Desse modo, a 

obra em análise se apresentará como translocutiva (MONNERAT, 2006), pois preserva 

mais de um tipo de ato de fala na composição da narrativa. 

 

 
3.2 O modo narrativo 

 

 
Para o criador da Semiolinguística, narrar é contar uma história, recriando um 

mundo ao relatar uma série de acontecimentos. 

 
Contar é uma atividade posterior à existência de uma realidade que se apresenta 

necessariamente como passada (mesmo quando é pura invenção), e, ao mesmo 

tempo, essa atividade tem a propriedade de fazer surgir, em seu conjunto, um 

universo, o universo contado, que predomina sobre a outra realidade, a qual 

passa a existir somente através desse universo. (CHARAUDEAU, 2009, p. 154). 

 

Logo, para que essa narrativa seja contada, ela precisa de dois tipos de organização 

em uma dupla articulação: inicialmente, a organização da lógica narrativa, que consiste na 

construção de uma sucessão de ações segundo uma lógica que vai constituir a trama da 

história; posteriormente, a organização da encenação narrativa, em que há a realização de 

uma representação narrativa, isto é, daquilo que faz com que essa história se torne um 

universo narrado. Essas organizações precisam ser criadas de maneira que sejam coerentes 

com a finalidade, ou seja, precisam funcionar de acordo com a intencionalidade do 

contador. 
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3.2.1 A organização da lógica narrativa 

 

 
Primeiramente, é essencial entender o funcionamento de cada procedimento. Na 

organização da lógica narrativa, há componentes essenciais que constroem a trama do início 

ao fim, como os actantes, processos e as sequências. Enquanto os actantes desempenham 

papéis relacionados à ação da qual dependem, os processos unem essas formas entre si, 

dando uma orientação funcional à sua ação. Além disso, as sequências integram os 

componentes antecessores numa finalidade narrativa segundo determinados princípios de 

organização. 

O conceito de actante deve ser ressaltado, pois pode ser confundido com a ideia de 

personagem. De acordo com Charaudeau (2009, p.166), um actante pode ser 

desempenhado por variados personagens, enquanto o último pode exercer inúmeros 

actantes. Isso acontece, pois, um papel narrativo é definido a partir das ações feitas dentro 

de um contexto determinado, podendo ter intervenções ou sofrê-las, conforme os princípios 

de coerência e intencionalidade. Como  exemplo, uma cartomante que aconselha sobre um 

amor vivido a uma moça é uma actante que executa uma ação de forma voluntária, 

consciente do seu projeto de fazer, em busca de prestígio e dinheiro. No entanto, a mesma 

personagem pode sofrer ações de outro actante, ao ser acusada de charlatanismo, sendo 

assim, uma vítima. Sendo assim, um personagem pode ser vítima, agressor, benfeitor, 

dentro de variados contextos na mesma narrativa. 

Os componentes da organização da lógica narrativa são regidos por quatro 

princípios (CHARAUDEAU, 2009, p. 166) que auxiliam no raciocínio construído pelo 

enunciador. Eles são: princípio de coerência, responsável pela ligação, abertura e 

fechamento não só da trama, mas entre as sequências inseridas; princípio da 

intencionalidade, pois o enunciador necessita ter em si uma motivação para contar e 

organizar a narrativa do modo em que está exposta; princípio de encadeamento, em que há 

a união dos princípios anteriores para estruturar a trama; e, finalmente, o princípio de 

localização, já que a narrativa precisa de pontos de referência para o interlocutor, seja 

relacionado ao espaço, tempo, seja até caracterização dos actantes. 

O princípio de coerência compreende a ideia de que as sequências narrativas devem 

possuir uma organização que as auxiliem no sentido e na progressão do texto. É natural 

receber, dentro do ensino de Produção Textual nas escolas brasileiras, textos de alunos em 
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que as sequências estão desorganizadas, causando uma ausência no sentido e um fracasso 

na intencionalidade do autor, pois consideram que as ações relatadas podem ser colocadas 

de maneira arbitrária. Entretanto, as funções de abertura e fechamento criam conexões 

entre as sequências, significando o início de uma ação do actante ou o resultado disso. 

Por sua vez, o princípio de intencionalidade organiza as sequências narrativas a 

partir de uma motivação, ou seja, é necessário existir uma finalidade para aquela história 

ser relatada de certo modo, organizada a fim de influenciar o interlocutor. Assim, as 

sequências precisam sair de uma ausência para um resultado de uma busca, seja para um 

sucesso, seja para um fracasso. 

O princípio de encadeamento será a combinação dos princípios anteriores, já que as 

sequências narrativas precisam ser articuladas entre si em busca da progressão textual. Elas 

podem ser encadeadas de maneira consecutiva, paralela, simétrica ou encaixada, 

dependendo da intenção do narrador ao relatar o acontecimento. Além disso, o 

encadeamento também irá conduzir a cronologia da narrativa, podendo ser contínua ou 

descontínua. Em histórias em quadrinhos, especialmente nas primeiras edições sobre um 

novo herói, por exemplo, a narrativa é feita de modo contínuo em progressão, isto é, as 

sequências são articuladas para que o herói vá em busca da sua realização, saindo da 

ausência para o resultado, positivo ou negativo. 

Por fim, o princípio de localização não está concentrado na organização lógica (isso 

será visto no modo descritivo), mas como essa organização não possui estrutura pura, é 

importante entender que toda trama necessita de pontos de referência para a configuração 

narrativa funcionar. Assim, a narrativa deve conter peças de localização, espaço e 

caracterização, que respeitem os princípios citados anteriormente. 

Esses princípios de organização também irão conferir a intemporalidade da 

narrativa, fazendo com que a história seja sempre contada de maneira singular, ao 

determinar um espaço  e tempo distintos daquele em que o narrador se dispõe a relatar. 

Nas histórias em quadrinhos, os princípios continuam sendo respeitados. A 

narrativa gráfica confirmará o princípio de coerência e do encadeamento ao exibir um 

percurso da leitura    que faça sentido com o fluxo do olhar do leitor, criando uma sequência 

em que o timing e o fluxo da história consigam ser controlados, a fim de uma boa 

progressão textual, como Will Eisner (2010, p. 42) demonstra: 
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Quadro 2: Percurso da leitura (EISNER, 2010, p. 42) 

 

 

3.2.2 A organização da encenação narrativa 

 

 
Por outro lado, a organização da encenação narrativa “constrói o universo narrado 

(ou contado) sob a responsabilidade de um sujeito narrante que se acha ligado por um 

contrato de comunicação ao destinatário da narrativa”. (CHARAUDEAU, 2009, p. 158). 

Para isso acontecer, é necessária a existência de um dispositivo narrativo, além de 

parceiros e protagonistas. 

O dispositivo narrativo irá conter em si dois espaços e quatro sujeitos interligados, 

como no contrato de comunicação já explicitado neste trabalho. Nesse caso, a situação de 

comunicação, o espaço externo, compreenderá dois sujeitos reais, sendo o eu-comunicante 

um autor, com um projeto de escritura, e o tu-interpretante, um leitor-real. Já o espaço 

interno, aqui sendo a história contada, terá o narrador e o leitor-destinatário. Os dois serão 

chamados de seres de papel, pois só irão existir nessa encenação narrativa, no discurso 

apresentado. 
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O autor, sujeito com uma identidade social, possui personalidade própria e as 

naturais experiências de um ser existente no mundo. Ele está ligado ao leitor-real, que 

também compartilha de experiências no mesmo mundo, assim, poderá verificar se os fatos 

narrados possuem sentido (de acordo com a própria experiência) ou se a narrativa condiz 

com o projeto de escritura do autor. 

Figura 1: Esquema do dispositivo da encenação narrativa (CHARAUDEAU, 2009, p. 52) 

 

Como explicitado anteriormente, em uma narrativa, há a existência de um 

“contador” para transmitir uma representação da experiência do mundo a um “destinatário”, 

e esse contador é investido de uma intencionalidade para captar seu leitor e convencê-lo 

sobre aquela história que testemunhou. 

 
O sujeito que narra desempenha essencialmente o papel de uma testemunha que 

está em contato direto com o vivido (mesmo que seja de uma maneira fictícia), 

isto é, com a experiência na qual se assiste a como seres se transformam sob o 

efeito de seus atos. (CHARAUDEAU, 2009, p. 157) 

 

Assim, o narrador organiza sua narrativa de modo que seu destinatário respeite o 

contrato de comunicação elaborado, imagine a trama da maneira projetada e aceite o 

desfecho. O narrador, independentemente do gênero textual instituído, é um ser de papel 

que existe somente no mundo da história, criado pelo autor, ser social, para transmitir a 

narrativa da maneira esperada. Em histórias reais, o narrador irá construir seu relato da 

forma mais fiel, implicando um leitor que irá verificar se a realidade contada condiz com os 

fatos históricos. No caso de narrativas ficcionais, há um contador que irá relatar uma 
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história montada em um mundo inventado para seu interlocutor, fazendo com que o leitor-

destinatário compartilhe esta história, sabendo da condição de invenção naquele relato. 

No entanto, há ainda diferenças na projeção desse narrador entre as narrativas de 

diferentes gêneros textuais, entre verbais e não-verbais, de acordo com Xavier (2016, p. 

184): 

 
Nas verbais, o narrador é quem conduz o leitor que projetará representações 

mentais daquilo que lê de acordo com a lembrança de experiências armazenadas 

na memória, ou seja, este ser de fala depende da bagagem cultural do leitor 

destinatário para produzir as sequências narrativas de acordo com sua intenção. 

Tal projeção mental refletirá, portanto, o conhecimento de mundo do leitor, seja 

acionada pela experiência empírica, por representações verbais, seja por imagens 

visuais. Já nas narrativas verbo-visuais, por sua vez, como em histórias em 

quadrinhos, as imagens são fornecidas visualmente pelo narrador, que parte de 

uma construção objetiva de mundo para realizar uma construção subjetiva dele. 

 

Dessa forma, percebe-se, de antemão, a importância do ensino interdisciplinar com 

o objetivo de ativar variados conhecimentos a partir da leitura literária e auxiliar na 

interpretação e compreensão da narrativa. Além disso, a adaptação de “A Cartomante”, 

produzida por Flavio Pessoa e Mauricio O. Dias, poderá auxiliar nesse ensino, como 

analisado posteriormente neste   trabalho, pois irá unir o texto verbal de Machado de Assis 

às ilustrações que fazem referência à época e aos personagens e à fotografia do final do 

século XIX, conciliando o ensino da arte com a área de humanas, como História e 

Geografia. 

Além de acarretar na produção, sugestão e atração de representações mentais no 

leitor, o narrador poderá manipular a opinião do seu interlocutor através de sua postura 

dentro da narrativa. Na adaptação em quadrinhos analisada neste trabalho, é notória a 

presença de dois narradores: o verbal, presente nas legendas, que foi transportado do conto 

original para os quadrinhos; e o não-verbal, presente nas ilustrações e fotografias. Os dois 

possuem identidades que irão definir sua presença e intervenção no texto. 

Primeiramente, há a intervenção do narrador-contador, aquele que pode ser revelado 

de maneira explícita, usando pronomes pessoais ou termos como “narrador” ou 

“romancista”, ou que pode implicar o leitor ao chamá-lo diretamente, indiretamente ou 

unir-se a ele no uso do pronome pessoal “nós”. 

Além da identidade do narrador, é importante perceber seu ponto de vista inserido 

na narrativa, chamado de estatuto, por Charaudeau: 

 

A determinação da identidade do Narrador responde à questão quem fala 

enquanto a determinação do estatuto do Narrador responde à questão quem conta 

a história de quem? trata-se então de considerar o Narrador aqui como instância 
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que conta. assim sendo, 3 categorias apresentam-se ligadas a 3 fatos: este 

Narrador conta a história de um outro diferente dele mesmo, ou conta a história da 

qual ele é a personagem central (ou uma das personagens centrais), ou existem 

muitos narradores. (2009, p. 194) 

 

Dessarte, o narrador irá agir de maneira distinta, conforme a existência dos 

personagens envolvidos na história, influenciando também na visão sobre outros actantes. 

O narrador pode ter um ponto de vista externo ou interno: no externo, ou objetivo, o 

enunciador terá um olhar sobre o personagem de acordo com a sua experiência, sem 

penetrar no interior dos seus pensamentos, nem obedecer à descrição que o próprio 

personagem pode oferecer. Já no ponto de vista interno, ou subjetivo, o narrador conhece os 

pensamentos e sentimentos do personagem, sendo o único a ter tal poder de percepção. 

Nas aulas de Língua Portuguesa, no ambiente escolar, esses narradores são 

conhecidos como observadores ou oniscientes, além de ter a presença denominada como 

autodiegético, homodiegético ou heterodiegético. Entretanto, ainda é bastante trabalhado o 

olhar do autor, do ser social, com perguntas como “qual é a intenção do autor?”, “o que o 

autor quis dizer nessa passagem?”, enquanto o narrador é visto como acessório, 

desperdiçando a chance de analisar o discurso através de sua posição e intervenção, e o que 

mudaria caso ele mudasse seu estatuto e ponto de vista. Além disso, as histórias em 

quadrinhos, quando avaliadas em sala de aula, perdem ainda mais, pois, como o narrador 

não é tão aparente como no texto verbal, não há levantamento de discussões sobre sua 

presença nas ilustrações. Assim, muitos jovens acabam considerando que uma HQ não 

possui narrador, mesmo sabendo, internamente, que toda  história precisa ser contada 

por um enunciador. 

 

 
3.3 O modo descritivo 

 

 
Uma obra em quadrinhos, por vezes, é associada erroneamente ao mundo infantil, 

como algo fácil de ler, interpretar e de criar. Apesar da verdadeira paixão de crianças e 

adolescentes pelo mundo das HQ, neste trabalho, pretende-se observar que o gênero 

textual revela muito mais complexidade do que se pensa, especialmente quando une o 

verbal e o não-verbal na mesma página e, como na obra a ser analisada, de forma tão 

original. Por isso, com base nos estudos semiolinguísticos de Patrick Charaudeau (2009), o 

artigo partirá do modo descritivo, um dos modos de organização discursiva para analisar o 
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papel de cada parcela textual envolvida  na narrativa adaptada. 

Ao contrário de muitas expectativas em torno do que seria o modo descritivo, a 

perspectiva Semiolinguística não interpreta esse modo de organização como um reprodutor 

da realidade, que apenas denota características dos mais variados seres e espaços para 

transportar determinada realidade ao interlocutor. Efetivamente, o descritivo é um 

procedimento discursivo, um processo na construção de um texto, diferentemente do termo 

“descrição”, em que é o resultado de um discurso. Esse procedimento não poderá ser 

interpretado pelo leitor como uma visão da realidade do relator, pois a situação 

comunicativa, as visões de mundo do sujeito enunciador e sua intencionalidade irão 

interferir no modo de organização do discurso. Isso significa que descrever é um ato 

subjetivo, já que o sujeito descritor irá utilizar qualificações a partir da influência da 

cultura e comportamentos individuais e coletivos em sua vida. 

O modo descritivo é composto por três componentes considerados autônomos e 

indissociáveis: nomear, qualificar e localizar-situar. Além disso, o modo de organização 

contém procedimentos discursivos e linguísticos incorporados aos componentes, os quais 

não apresentam um percurso obrigatório para que o modo seja realizado. 

Primeiramente, nomear é fazer com que o ser exista, identificando-o, delimitando-o 

e especificando-o através de nomes comuns, próprios ou caracterizadores. Esse processo 

de identificação, para Charaudeau (2009, p. 112), é essencial, pois oferece ao ser a 

importância de existir no mundo, como os pais de um bebê se sentem ao encontrarem o 

nome perfeito de seu mais novo filho. Dentro desse processo discursivo, além da 

individualização e especificação feita ao ser (criadas a partir de substantivos comuns e 

próprios, no procedimento linguístico), há identificações que são acompanhadas por 

qualidades, que classificam e caracterizam os seres (com o uso de artigos, pronomes ou 

quantificadores). Em romances, por exemplo, o narrador, com a finalidade de informar e 

contextualizar a situação ao leitor, fornece a identidade de personagens, oferecendo nome, 

função, relação de parentesco, ou qualquer característica que os diferencie de outros, 

denominando ou indeterminando-os. 

Além disso, o segundo componente, localizar-situar, faz com que os seres criem um 

efeito de verdade sobre o mundo relatado naquele momento. Em relação ao procedimento 

discursivo, em textos literários, por exemplo, há uma construção objetiva do mundo, que 

auxilia o narrador a convencer seu leitor da situação contada, determinando um espaço e 

momento específicos nas cenas, tornando-se, assim, uma “verossimilhança realista”, de 
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acordo com Charaudeau (2009, p. 121). Ele também explica que, apesar da intenção de 

uma construção objetiva e realista do mundo, o recorte depende da visão do enunciador, 

logo, existindo uma questão subjetiva neste componente. 

Em histórias em quadrinhos, o sujeito poderá descrever, verbalmente, e mostrar 

imageticamente, um universo a partir do seu próprio imaginário, sem a obrigação de 

comprovar ou manter-se no mundo realista, sendo uma construção subjetiva do mundo. Por 

último, em fotografias, por exemplo, esse posicionamento em um dado espaço e momento 

surge com a sensação da naturalidade de um passado, como explica Barthes (1990, p.36): 

“A fotografia instaura, na verdade, não uma consciência do estar aqui do objeto (o que 

qualquer cópia poderia fazer), mas a consciência do ter estado aqui. Trata-se, pois, de uma 

nova categoria de espaço- tempo: local-imediata e temporal-anterior; (...)”. Em todos os 

casos, o recorte é sempre feito pelo enunciador, restando somente o que ele pretende exibir 

para seu leitor e retirando o indesejado para o seu projeto. 

É interessante salientar que essa afirmação sobre a presença da consciência daquele 

que fotografa na sua fotografia dialoga com o que Charaudeau acredita sobre o que seria a 

imagem: “Isso se dá porque a imagem é o resultado da percepção direta que um sujeito 

tem do mundo físico, de uma impregnação, no seu cérebro e na sua memória de sujeito, 

o que produz uma "imagem mental" como primeiro enquadramento do mundo” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 383). 

Logo, enquanto a imagem fornece ao leitor o conhecimento e reconhecimento de 

lugares e épocas através do olhar e aparelhagem do fotógrafo, os procedimentos linguísticos 

utilizados    para localizar-situar são relacionados ao fornecimento da identificação de espaço 

e tempo, seja de maneira precisa, como o nome de uma cidade, estado ou país, datas e 

horários específicos, seja de modo indefinido, com os tempos verbais do imperfeito ou 

presente, seja com advérbios temporais. 

Finalmente, qualificar faz com que os seres sejam de alguma maneira, criando 

particularidades nos seres através de características específicas ou comparações realizadas 

por meio de analogias. Essas características revelarão a visão do enunciador, pois o ato de 

qualificar exibe imaginários sociais construídos pela sociedade e por aquele indivíduo que 

enuncia, ou seja, as inúmeras visões de mundo irão ajudar a caracterizar os mais diversos 

seres existentes, de maneira objetiva ou subjetiva. De acordo com o autor francês, 

 
a descrição pela qualificação pode ser considerada a ferramenta que permite ao 

sujeito falante satisfazer seu desejo de posse do mundo: é ele que o singulariza, 

que o especifica, dando-lhe uma substância e uma forma particulares, em função 
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da sua própria visão das coisas, visão essa que depende não só de sua 

racionalidade, mas também de seus sentidos e sentimentos. (CHARAUDEAU, 

2009, p. 115) 

 

Dessa forma, um ser torna-se único ao unir uma identificação, localização e um 

conjunto de qualificações particulares e diferentes de outro ser. Relacionada aos outros 

modos de organização de discurso, a descrição ganhará sentido. 

A encenação descritiva produz determinados efeitos, que podem não ser percebidos 

por seu interlocutor, como não ter sido criado com intenção do falante. Inicialmente, o 

efeito de saber é produzido a partir de identificações e qualificações que o sujeito falante 

fornece ao seu interlocutor. Ao apresentar e caracterizar personagens, lugares e épocas, o 

descritor aparenta ser o dono da verdade, aquele que é o único a oferecer os detalhes da 

história. Já o efeito de realidade e ficção realiza a ideia de um mundo realista, mas também 

com traços ficcionais, criando uma alternância entre os dois universos. No conto adaptado 

que será analisado neste trabalho, há o uso da fotografia, que irá garantir a verossimilhança 

e o efeito de realidade, enquanto as ilustrações irão oferecer o tom ficcional do texto. 

Além disso, o efeito de confidência, como o próprio nome já diz, produz a 

manifestação do falante de maneira mais íntima, em uma intervenção que evidencia um 

pensamento mais reservado. Isso pode ser feito de maneira explícita ou implícita, ao 

convocar a atenção do leitor para algum detalhe na narrativa, ou apenas revelando uma 

reflexão sobre determinado personagem ou lugar. Por fim, o efeito de gênero é criado a 

partir de características específicas de gêneros textuais. Neste trabalho, o gênero conto irá 

se misturar com as histórias em quadrinhos, devido à adaptação da narrativa machadiana 

por Flavio Pessoa e Mauricio O. Dias. As ilustrações e fotografias organizadas em 

requadros e determinadas a partir de um percurso de leitura reforçam para o leitor as 

características tradicionais dos quadrinhos, enquanto o conto machadiano está presente na 

narrativa curta, narrador singular, com conflito, clímax e desfecho. Por último, os 

procedimentos de composição, ainda inclusos na encenação descritiva, constroem a 

extensão de uma descrição, sua disposição gráfica e sua organização. De início, a   extensão 

dependerá da finalidade da descrição, ou seja, se o texto foi feito para informar, relatar, ou 

explicar, sua extensão deverá conter um número pertinente de detalhes, caso contrário, 

configurar-se-á como desnecessário. Além disso, a disposição irá apresentar elementos 

descritivos conforme a exigência do suporte e legibilidade do texto. 

Portanto, neste trabalho, haverá a análise dos componentes descritivos não só no 

texto verbal em si, no conto de Machado de Assis, mas também nas ilustrações de Flavio 



44  

Pessoa e no diferencial desta adaptação, que é o uso de fotografias do século passado, pois, 

nos quadrinhos de “A Cartomante”, a importância de conferir verdade sobre o espaço e 

tempo no conto é notória, mas que ainda revelará intencionalidades e subjetividades dos 

enunciadores imagéticos. 

 

 
3.3.1 A linguagem não-verbal nos quadrinhos 

 

 

Como já explicitado, analisar o modo descritivo não se limita ao texto verbal. O 

texto não-verbal contém, na maior parte de seu sentido, o auxílio do modo de organização 

descritivo, pois é na imagem que o leitor poderá enxergar cada componente dos processos 

discursivos de maneira mais nítida. É importante entender que, apesar disso, a imagem não 

é melhor do que um texto verbal, ou vice-versa, como Santaella afirma: 

 
Isso também não quer dizer que as imagens precisem ser traduzidas verbalmente 

porque sofrem de uma debilidade em relação ao verbal. o velho dito de que uma 

imagem vale por 1000 palavras é tão enganoso quanto o seu oposto quer dizer 

que as palavras têm mais poder do que as imagens. (2012, p. 9) 

 

Desse modo, é importante entender que a arte comunica, especialmente através de 

suas inúmeras técnicas criadas ao longo dos séculos, durante a existência da humanidade. 

Ao analisar os períodos históricos, percebe-se sua função essencial, mesmo que, para 

alguns, a arte seja, e deva ser, apenas arte. No entanto, sua expressão irá variar a partir do 

modo como a arte é criada e para quem ela é feita: “A arte varia de acordo com os 

instrumentos, meios e técnicas de que historicamente dispõe; varia também de acordo com 

as funções sociais e que não são as mesmas em todas as sociedades; varia, ainda, de acordo 

com os valores humanos que expressa.” (SANTAELLA, 2012, p. 21) 

As histórias em quadrinhos, consideradas a nona arte, já são conhecidas e exaltadas 

mundialmente há mais de 80 anos. A beleza de unir ilustrações de grandes desenhistas com 

roteiros verbais marca a vida de milhões de pessoas, de crianças até adultos. A garantia de 

gerar diversas emoções no leitor a partir do desenho também cria inúmeros estudos sobre 

como a imagem é produzida e interpretada. As técnicas e o talento do artista nesse 

artesanato produzem um objeto único, pois ali não está somente uma imagem, mas um 

produto de tempo, estudo e materiais específicos. É a partir de sua técnica e olhar que o 

leitor poderá entender detalhes do mundo nunca percebidos, como Santaella explicita: “As 

imagens como representações visuais diferem de acordo com a finalidade a que se prestam. 
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Elas podem ter por finalidade aguçar e ampliar nossa capacidade perceptiva, regenerar 

nossa sensibilidade visual - uma das razões da arte, entre outras.” (SANTAELLA, 2012, p. 

15) 

Além disso, as imagens poderão carregar e acionar imaginários sociodiscursivos no 

leitor a partir do que exibe e com sua finalidade específica. Os mais diversos tipos de arte 

revelarão não só demarcações de tempo e espaço, respeitando o segundo componente 

descritivo, mas também irá qualificar, assim, demonstrando uma visão do enunciador, que 

pode ter a concordância de seu interlocutor, ou uma rejeição dessa qualificação. Por isso, é 

importante entender o papel do leitor imagético nesta instância de recepção. Para isso, 

Santaella explica o que é o signo de imagem: 

 

A característica de semelhança entre o signo da imagem e o seu objeto de 

referência é também uma das causas para a polissemia do conceito de imagem. 

Partindo de um modelo triádico de signo, o signo de imagem se constitui de um 

significante visual (representamen para Pierce), que remete a um objeto de 

referência ausente e evoca no observador um significado (interpretante) ou uma 

ideia do objeto. (NOTH, SANTAELLA, 2020, p. 33) 

 

Em outras palavras, a imagem ali revelada nem sempre significará a sua referência, 

sua realidade, muito menos denotará sempre o mesmo significado para cada leitor que 

consumi-la. As Vanguardas Europeias, no início do século XX, ao quebrarem padrões e 

tradições estéticas, pretendiam abrir o conceito de significado de suas artes, recebendo 

avaliações e sentidos novos a cada novo olhar. Dessa forma, um cachimbo, uma roda de 

bicicleta ou um mictório poderiam fazer referências aos mesmos objetos ou não, ganhando 

identificações e qualificações diferentes de variadas pessoas. Isto revelou que a imagem 

pode ser muito mais do que a imitação perfeita de sua referência, já que o enunciador irá 

produzir a partir de sua subjetividade, sua bagagem sociocultural. 

Assim, nas histórias em quadrinhos, a imagem irá situar o leitor em cada cena em 

que os personagens atuam, oferecendo novos pontos de vista sobre o espaço, a época e a 

sociedade, de acordo com o projeto do enunciador. As HQ de super-heróis, geralmente, são 

criadas a partir de grandes momentos vivenciados pela sociedade real, garantindo um efeito 

de realidade ao leitor, porém revelam outro olhar sobre esses acontecimentos, inserindo 

novas realidades, com alienígenas invadindo o planeta Terra, prédios altos para exibir o voo 

do herói ou vilão em evidência, que poderão significar novas dimensões para o sujeito-

destinatário, com um tom ficcional, mas que deve entender o limite entre as realidades e 

conhecimentos básicos, como a noção de tridimensionalidade. Essa aposta do enunciador 

parte do conhecimento sobre perspectiva que os dois parceiros na troca devem ter, 
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auxiliando no entendimento sobre o que é real e o que é ficção a partir da imagem exibida. 

Esse efeito que a imagem proporciona é explicado por Charaudeau: 

 

A semelhança dá a ilusão de que existe uma relação direta entre o Eu e o Mundo 

orientando o olhar em direção ao referente. A imagem se dá, assim, como 

transparente, como uma passagem que daria acesso direto ao mundo e ofereceria 

a ilusão de poder tocá-lo. A dessemelhança, por sua vez, estabelece um corte 

entre o Eu e o Mundo nos lembrando de que o que vemos não é o mundo físico. 

(2013, p. 385) 

 

 

 
3.3.2 A fotografia 

 

 

Apesar da imagem, seja uma pintura, seja uma fotografia, exercer o papel da 

semelhança entre o mundo retratado e o mundo físico, há gradações dessa realidade entre as 

representações artísticas. Em relação à ilustração, a fotografia pratica a ideia de 

autenticidade com mais intensidade, pois seu leitor reconhece o mundo e trata aquele 

quadro como um estado fiel de um momento, enquanto o desenho desempenha um efeito 

ficcional, trazendo uma reconstituição do relato na imagem, como afirma Charaudeau: 

 
Lembremos que a imagem é suscetível de produzir 3 tipos de efeitos: uma efeito 

de realidade, quando se presume que ela reporta diretamente o que surge no 

mundo; um efeito de ficção quando tem de representar de maneira analógica um 

acontecimento que já passou (reconstituição); um efeito de verdade, quando 

torna visível o que não o era a olho nu (...) (2018, p 110-111) 

Assim, como dito anteriormente, o efeito de realidade será produzido pela 

fotografia, mas é necessário entender como isso acontece nesse tipo de imagem. Desde sua 

criação, a fotografia tem a função de preservar memórias e instantes essenciais para uma 

sociedade. Sendo a memória um traço importante da humanidade, com a própria Mnemósine, 

já na Grécia Antiga, descobrindo esse poder e auxiliando mortais e imortais, a arte da 

fotografia ajuda na recuperação de espaços e tempos de qualquer grupo social, congelando 

partes de um mundo real, tornando-se um grande artefato documental, um registro 

“natural” para que comunidades não esqueçam de sua trajetória: 

 

Na fotografia, pelo menos ao nível da mensagem literal, a relação entre os 

significados e os significantes não é de “transformação”, mas de “registro”, e a 

ausência de código reforça, evidentemente, o mito do “natural” fotográfico: a 

cena está aqui, captada mecanicamente, mas não humanamente (o elemento 

mecânico é, aqui, garantia de objetividade); as intervenções humanas na 

fotografia (enquadramento, distância, luminosidade, nitidez, filé, etc.) pertencem, 

na verdade, ao plano da conotação: tudo se passa como se houvesse, no início 

(mesmo utópico), uma fotografia bruta (frontal e nítida), sobre a qual o homem 
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disporia, graças a certas técnicas, os signos provindos do código cultural. 

(BARTHES, 1990, p. 36) 

 

Assim, como explica Santaella (p. 77), “aquilo que vemos em uma foto não é uma 

imaginação, um sonho, uma recordação, mas a realidade em seu estado de passado”. É a 

fotografia que nos remete a um passado, mesmo que recente. Ela lembra a todos detalhes 

que já tinham sido esquecidos, como roupas, objetos, entes queridos e construções antigas, 

como representações daquilo que presenciamos, de acordo com o conceito de Pierce: 

 

Uma palavra representa algo para concepção na mente do ouvinte, um retrato 

representa a pessoa para quem ele dirige a concepção de reconhecimento, um 

cata- vento representa a direção do vento para concepção daquele que o entende, 

um advogado representa seu cliente para o júri e júri que ele influencia (...) 

(PIERCE, 1931-58 apud SANTAELLA, NOTH, 2020) 

 

Não obstante, “embora o fator documental seja preponderante na fotografia, ela 

também pode preencher outras funções inclusive artísticas. (SANTAELLA, 2012, p. 15)”. 

Comumente, nas histórias em quadrinhos, o espaço é criado a partir de ilustrações, 

dependendo da intencionalidade do enunciador o número de detalhes exibidos no 

ambiente. Em oposição a isso, a obra ilustrada “A Cartomante” utiliza a fotografia para a 

criação do cenário. Assim, enquanto a ilustração apresenta seu viés artístico na própria 

essência, a fotografia combina sua característica de documento com o toque artístico no 

conto quadrinizado, unindo o ficcional com o real, parte importante da fotografia e da 

narrativa machadiana: “embora seja um reflexo uma espécie de espelho e apresenta uma 

similaridade com objeto que ela registra a foto é antes de tudo um traço do real.” 

(SANTAELLA, 2012, p. 67) 

Santaella (2012) também define quatro princípios para esse pedaço da realidade. 

Em especial, destaca-se a designação, em que a foto irá indicar um referente, sendo um 

apontamento para uma realidade específica. Além disso, o testemunho, que é o “poder 

documental” (p. 67) da fotografia, pois apresenta um dado momento e espaço para seu 

leitor. 

 
Tanto os valores temporais de que o motivo fotografado está carregado, quanto 

as opções espaciais feitas pelo fotógrafo, na sua simbiose corporal e sensória 

com a câmera, ficam plasmados em uma foto. Por isso mesmo, valores temporais 

e opções espaciais podem ser tomados como guias para a leitura da imagem 

fotográfica. (2012, p. 69) 

 

Por isso, a imagem fotográfica, dentro da narrativa quadrinizada, denota o localizar- 

situar, um dos componentes do modo descritivo, para seu leitor, já que irá apontar, por meio 

de imagens documentais, os locais do antigo Rio de Janeiro que o narrador relatou na obra 
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original e nas legendas criadas na adaptação. Dentro da obra, as páginas finais apresentam 

os créditos das fotografias utilizadas no conto, com a explicação de que muitos fotógrafos 

registraram a cidade brasileira no fim do século XIX e início do século XX. Ao longo do 

tempo, tornou-se normal e de considerada importância o ato de documentar o espaço e os 

costumes de uma sociedade através de imagens, como registros fiéis daquele local. 

Entretanto, o olhar daquele que retrata irá produzir um recorte na realidade: o produto é 

uma parte do acontecimento ou do mundo físico, pois ali está enquadrado o que era 

interessante para o fotógrafo naquele instante. Assim, como Charaudeau explica, 

 
O visível nunca é a totalidade do que o olho vê. Ele é dado a ver em um quadro: 

o quadro é o signo de reconhecimento do representado por oposição ao campo de 

varredura da visão. Ele testemunha a operação de recorte-substituição-mostração 

do mundo "que se coloca sob os olhos", o que está distanciado no espaço e no 

tempo e, logo, orienta o olhar. (2013, p. 386) 

 

Dessa maneira, o enquadramento denota uma intencionalidade do enunciador, 

deixando visível apenas o que interessa para sua narrativa, com o objetivo de produzir o 

efeito de verdade no seu interlocutor. Enquanto isso, o que está fora do quadro, apesar de 

não-visível, permite criar questões sobre sua origem e condições de produção, a fim de 

entender se aquela imagem é realmente verdadeira, como o enunciador relata, ou editada 

para manipular imaginários sociais e opiniões públicas. 

 
Contrariamente ao punctum, o studium é o momento de decifração e de 

interpretação que se faz pela percepção e pela recuperação dos índices a partir 

dos quais, por um trabalho mental de inferências, o sujeito convoca outras 

imagens e, logo, constrói diversas significações. Evidentemente, este trabalho de 

inteligibilidade depende da memória do sujeito olhante, que projetará nas 

imagens suas próprias referências. (2013, p. 392) 

 

Na análise do conto “A Cartomante”, esse trabalho com as referências será bastante 

útil dentro do exercício de interpretação e compreensão da adaptação em quadrinhos no 

ambiente da sala de aula. 
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4. Os imaginários sociodiscursivos 

 
Este quarto capítulo irá discutir uma questão que envolve representações 

sociais e experiências culturais. O quadro teórico-metodológico utilizado na presente 

pesquisa foi constituído com base nas contribuições da Teoria Semiolinguística de 

Patrick Charaudeau, especificamente no conceito dos imaginários sociodiscursivos. A 

noção está presente nos estudos dessa teoria, pois, de acordo com o autor (2006, p. 

117), “o sujeito falante não tem outra realidade além da permitida pelas 

representações que circulam em dado grupo social e que são configuradas como 

imaginários sociodiscursivos”. 

As representações sociais citadas pelo escritor francês são concepções para 

justificar práticas sociais, normas e regras, como medida para conhecer e partilhar 

noções da sociedade. Assim, essas representações tornam-se ferramentas para o 

imaginário, que será construído com a finalidade de criar, compartilhar e reforçar 

princípios em diversos grupos sociais, também servindo como justificativa para 

alguma atitude individual. Nesse sentido, os imaginários possuem uma relação com 

pensamentos racionais e a construção dos imaginários relaciona elementos afetivos e 

racionais nessa simbolização do mundo e das relações que fazem parte deste mundo. 

Esse imaginário, dentro do âmbito antropológico, considera rituais sociais, 

costumes de uma comunidade, podendo criar valores e justificar suas atitudes. O 

imaginário é variável, pois irá depender da quantidade de pessoas, da identidade dos 

grupos, da memória coletiva e do tempo. Ele se constrói por meio da sedimentação 

de discursos narrativos, ou seja, a fala irá perpetuar o imaginário dentro do grupo 

determinado, que, por sua vez, irá moldar padrões para tudo o que é desconhecido, 

criando uma identidade e partilhando essas experiências entre os indivíduos. Essa 

elaboração, acompanhada do reforço dessas ideias, irá perpetuar os imaginários na 

sociedade, até que outro indivíduo ou grupo social altere-o. 

Para entender como essa elaboração é feita, de acordo com Charaudeau 

(2017), é necessário compreender que a construção dos imaginários sociodiscursivos 

está ancorada em dois tipos de saberes: os saberes de conhecimento e os saberes de 

crença. 

Primeiramente, os saberes de conhecimento tendem a estabelecer uma 

verdade acerca dos fenômenos do mundo que independe da subjetividade do sujeito. 
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Dentro do saber científico, as explicações são construídas sobre o mundo por meio de 

procedimentos como a experimentação, a observação e o cálculo. A principal 

característica desse saber é que ele pode ser provado através do estudo, adquirindo um 

resultado que qualquer outra pessoa também pode ter, se feito com o mesmo 

procedimento. Por outro lado, dentro do saber de experiência, há explicações que 

provêm do conhecimento de mundo, mesmo que não exista uma comprovação segura, 

seguindo uma experiência compartilhada pelo grupo social. 

Em alternativa, os saberes de crença pertencem a um modo de explicação do 

mundo, algo externo ao indivíduo, proveniente de julgamentos, apreciações e 

valorizações dos sujeitos. Esses saberes dividem-se entre de revelação e opinião. O 

primeiro tem explicações fundamentadas em uma verdade exterior ao sujeito, ao seu 

mundo, mas que não pode ser verificada através dos métodos da ciência, como 

doutrinas e ideologias. Já no saber de opinião, os argumentos partem do julgamento e 

opinião de um determinado sujeito, sendo assim, altamente pessoal. São construídos 

por motivações diferenciadas: necessidade, probabilidade, verossimilhança, confronto 

entre razão e emoção, entre outros. 

Ademais, é necessário  ainda ressaltar a diferença entre os imaginários e 

os estereótipos. Os estereótipos tendem a depender do julgamento de um sujeito e 

buscam cristalizar uma determinada ideia. Já os imaginários não são rígidos e não 

têm o objetivo de estabelecer verdades, objetivando demonstrar as visões de mundo 

relativas a um determinado assunto e situação comunicativa. Portanto, um 

estereótipo tem o objetivo de determinar pensamentos e hábitos dentro de uma 

comunidade, como o modo de ser e de agir entre grupos sociais, enrijecendo uma 

visão do sujeito com o mundo em que vive. 

Este trabalho irá concentrar-se nos saberes de crença, em que doutrinas 

religiosas permeiam a sociedade com diversos imaginários sociodiscursivos. Para 

isso, precisa-se ater a características do desenvolvimento histórico, que vem 

acompanhado da formulação das mais variadas crenças e religiões, representando 

tipos específicos e gerais de grupos sociais e fazendo parte dos aspectos culturais que 

os caracterizam. A religião, como um caso especial a ser analisado, sempre 

desempenhou uma função indispensável nas sociedades de classe, nas suas inúmeras 

constituições ao longo do tempo histórico, servindo, especificamente, para interesses 
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particulares de determinadas classes sociais, como, por exemplo, a manutenção de 

condições materiais de dominação econômica, política e social. 

Além disso, através dos séculos, o homem busca nas mais diferentes religiões 

respostas para suas angústias, segurança na vida e paz de espírito. Valendo-se das 

afirmações de Karl Marx, que considera a religião como um mecanismo de alienação, 

em uma de suas passagens, ele destaca: “A angústia religiosa é ao mesmo tempo a 

expressão da dor real e o protesto contra ela. A religião é o suspiro da criatura 

oprimida, o coração de um mundo sem coração, tal como o é o espírito de uma 

situação sem espírito. É o ópio do povo” (MARX, 2010, p. 145). O homem constrói e 

se apropria dessas crenças, pois eleva-se ao campo da subjetividade para acreditar 

em algo, ou idealizar um futuro que possa suprir suas necessidades que o mundo real 

não consegue. Vê-se que a criação dessas perspectivas advém de homens reais, que 

oferecem uma oportunidade de esperança baseada em ideais, não em situações 

concretas, que podem ser discutidas ou comprovadas epistemologicamente. Desse 

modo, dentro da teoria de Marx, a classe dominante controla a classe dominada através 

de condições econômicas e de ideologias, sendo uma delas a religião. 

As ideias que circulam nos grupos sociais são, portanto, referendadas e 

repetidas por seus indivíduos na interação rotineira, quase sempre perpetuando 

perspectivas de vida favoráveis à parcela dominante. É por esse viés que as ciganas, 

como se identifica a personagem do conto (e de sua adaptação) que aqui se analisa, 

serão mencionadas a seguir, constituindo um grupo frequentemente discriminado 

socialmente – ainda que, mesmo discriminadas, fossem procuradas pela classe mais 

abastada para consultas sobrenaturais. 

 

4.1 A caça às ciganas e outras mulheres tortuosas no Brasil 

 

 
No Brasil, o ensino religioso posto pelos jesuítas desde os primeiros séculos 

da colônia criou uma base cristã católica na população. Esse ensino conservou 

pensamentos, costumes e estruturas da sociedade europeia, freando o avanço de 

religiões e hábitos dos povos originários, escravizados e outros imigrantes, 

considerando tudo o que é subalterno como “pecaminoso”. As religiões de matriz 

africana e indígenas foram censuradas pela Igreja Católica desde 1500, com a 
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justificativa de aquisição de fiéis e expansão da fé cristã para o “novo mundo”. Pessoas 

adeptas às outras crenças, assim, eram julgadas como “sem alma”, pagãs ou fiéis ao 

demônio. Moscovici (2009) afirma que a humanidade separa bons e maus homens de 

acordo com as crenças existentes, o que acontece de maneira exagerada no Brasil, 

especialmente com grupos minoritários: 

 
Toda sociedade que classifica os homens e separa os grupos autóctones 

dos grupos “estrangeiros” inclui um sistema de crenças, religiosas ou 

outras. Suas representações obedecem a uma norma que dá a seus atos um 

sentido ético. Esses atos não são cometidos por criminosos ou loucos, 

mas por pessoas que sabem o que é permitido ou proibido, qual é a 

diferença entre o bem e o mal. Seja na América do Sul ou na América do 

Norte, a destruição dos indígenas foi feita por homens que guardavam 

fortemente o mandamento “não matarás” e que discriminavam claramente 

entre homens que se pode matar e aqueles que se deve matar. Nesse 

sentido, foi a morte que separou o grupo dos semelhantes do grupo dos 

diferentes. (p. 658-659) 

 

Além disso, o modelo econômico que aqui foi instalado era incompatível com 

a presença da diversidade religiosa, cultural e laborativa, fazendo com que variados 

povos precisassem escolher o cristianismo para continuarem vivos, e Portugal tivesse 

sua influência inquestionável, conforme Santos (2019): 

 
Leis rígidas foram criadas para impedir vários de seus direitos sociais, 

como o casamento, o comércio, posses, dentre outros. A ideia era diminuir 

a sua influência na sociedade usando a falta de pureza no sangue como 

desculpa. Quando Portugal assimilou esse conceito, impôs o mesmo aos 

índios no Brasil. Na prática, isso significava que os povos que não fossem 

cristãos, brancos e europeus eram vistos como menores e não podiam ter 

os mesmos direitos que os outros. (p. 18) 

 

Além dessas religiões, outras comunidades que viviam fora da prática do 

cristianismo eram rechaçadas tanto pela Igreja, quanto por sua sociedade, como o 

povo cigano. No século XV, com a chegada dos grupos ciganos à Europa, 

fundamentalmente cristã, especulações sobre a origem dos ciganos apoiaram-se em 

crendices e escritos bíblicos: foram qualificados como amaldiçoados, condenados a 

vagar pelo mundo por descenderem de Caim, por terem negado abrigo a José e Maria 

na volta do Egito, por terem forjado os pregos usados para a crucificação de Jesus 

Cristo ou até pior, como Moonen (2011) explica: 

 

Outras estórias, por sinal, também falam da participação dos ciganos na 

crucificação de Jesus, seja como fabricantes dos pregos usados na 

crucificação, seja como ladrões do quarto prego (pelo que só sobraram três 

e os pés tiveram que ser pregados com um prego só). A Novo Testamento, 
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no entanto, em lugar algum faz referência a ciganos. Por isso talvez seja 

mais provável que estas estórias, lendas e fantasias, que ainda têm várias 

outras versões, tenham sido inventadas por não-ciganos. 

Comprovadamente, nunca um cigano esteve presente na crucificação de 

Jesus, nenhum deles fabricou pregos e nenhum deles roubou um prego 

sequer. Simples: naqueles tempos ainda não existiam ciganos na “Terra 

Santa”, porque estes resolveram sair da Índia somente uns mil anos 

depois. (p. 28) 

 

Vê-se que o saber de crença permeia os pensamentos de grupos sociais cristãos 

ao longo dos séculos, sem que exista uma comprovação sobre esse imaginário, ou, 

existindo, não há disseminação dessa informação para a mudança de tal costume. Isso 

revela a necessidade da sociedade de basear suas atitudes na doutrina catolicista, 

mesmo que outro grupo social sofra consequências negativas. Esse pensamento 

acompanhou a vinda dessas classes até o Brasil, já que Portugal, país de maioria 

cristã, tratou a questão da imigração de ciganos de forma diferente de outros lugares 

no século XVI em diante: 

Em vários documentos citados acima há referência à pena de morte. No 

entanto, ao contrário da Espanha e de outros países europeus, Portugal 

parece ter evitado ao máximo a pena da morte, preferindo o banimento 

dos ciganos para suas colônias ultramarinas, na África ou no Brasil. 

(MOONEN, 2011, p. 54) 

 

Assim, os primeiros ciganos a chegarem na colônia foram pessoas enviadas 

de Portugal, como forma de punição e exclusão do grupo minoritário. De acordo com 

Moonen (2011), devido aos valores culturais baseados nos ensinos da Igreja 

Católica, o grupo cigano ganhou estereótipos por toda a Europa, e este imaginário 

também se espalhou pelos brasileiros: 

 

Os documentos históricos deixam claro que muitos destes ciganos 

aparentemente tinham uma conduta pouco compatível com os valores 

culturais europeus da época, pelo que, já no Século 15, começaram a ser 

formados os primeiros estereótipos, segundo os quais os ciganos: 1) eram 

nômades, que nunca paravam muito tempo num mesmo lugar; 2) eram 

parasitas, que viviam mendigando ou aproveitando-se da credulidade do 

povo; 3) eram avessos ao trabalho regular; 4) eram desonestos e ladrões; 

5) eram pagãos que não acreditavam em Deus e também não tinham 

religião própria. (p. 129) 

 

Os ciganos foram, durante os últimos séculos, alvo da Igreja, pois esta 

era preocupada com formas de magia (a leitura de mãos e a previsão do futuro) 

praticadas pelas mulheres do grupo. De acordo com o clero, somente Deus possuía a 

habilidade de saber e ditar o futuro, sendo assim, uma violação das palavras divinas 

cometida pelas ciganas. Além disso, traiçoeiras, com a natureza voltada ao que não é 
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certo, elas deveriam ser submetidas ao domínio do universo masculino, no entanto, 

assim como seus maridos, trabalhavam e participavam economicamente em seu 

círculo familiar, já que não conseguiam ingressar nas tradicionais atividades 

econômicas dessa época, diferente das mulheres e mães casadas, tementes a Deus, que 

permaneciam em casa, enquanto os chefes da família conservavam suas ocupações 

profissionais fora dela. 

As cartomantes preenchiam as ruas das cidades com seus trabalhos e as 

páginas de jornais, nos quais eram criticadas por inúmeros motivos, como 

comportamentos desregrados, hábitos escusos e apologia ao misticismo. Os jornais 

das cidades, ao mesmo tempo em que lucravam com os anúncios dos serviços das 

cartomantes, criticavam suas ações, de acordo com Del Priore (2020): 

 
Os jornais O Apóstolo e Carbonário também empreenderam verdadeira 

campanha contra a cartomancia na década de 1880. O segundo pedia aos 

leitores que evitassem “tais consultas”, “pois, além de exploradoras”, as 

profissionais eram “perigosas”! E o primeiro criticava a polícia, mais 

indulgente com cartomantes do que com os cultos africanos. “Será porque 

eram bonitas?”, perguntava-se o articulista. A comparação com o 

espiritismo também chegou. Nas páginas do jornal A Estrella, estranhava-

se que a polícia perseguisse mais as cartomantes do que o espiritismo. 

Ora, as primeiras provocavam muito menos males que o último. Este, 

sim, multiplicava o número de loucos. (p. 77) 

 

Contudo, mais repreendidas ainda eram as pessoas que as consultavam, vistas 

como gente fraca de espírito e desequilibradas. Apesar dos homens, até de classes 

sociais altas, desejarem saber o futuro com as ciganas, em sua maioria, eram mulheres 

cristãs que enchiam os cortiços onde as cartomantes moravam e trabalhavam: 

 
Para se consultar com madame Zizina ou outras, as damas elegantes 

vinham de Botafogo e Águas-Férreas, às escondidas. Rosto coberto por 

véus ou à sombra de leques emplumados. Eram esposas enganadas, 

mulheres que sofriam com o desprezo ou a indiferença dos maridos. Certa 

Estefânia conhecia mandingas para desfazer paixões ilícitas e reacender 

fogueiras nos corpos frios. As mocinhas queriam saber se iriam “mesmo” 

se casar. As idosas buscavam remédios que a medicina não oferecia para 

males do fígado ou asma. Os homens, banqueiros, políticos, 

administradores e até membros do Círculo Católico, também se 

esgueiravam no corredor escuro da casa da cartomante. A hora mais 

comum para consultas era à tarde. O lusco-fusco e a falta de iluminação 

ajudavam o anonimato. (DEL PRIORE, 2014, p. 78) 

 

Desesperadas para saber detalhes do futuro, as esposas, como Rita, em “A 

Cartomante”, buscavam as ciganas para um conforto no espírito e tomada de decisões 

no presente, sendo julgadas por estarem colaborando com as cartomantes e violando a 
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doutrina católica. Para Moonen (2011), este era o verdadeiro problema das mulheres 

cartomantes: 

 

Quanto aos supostos “trambiques” praticados pelas mulheres ciganas, o 

problema (ou a sorte) delas é que a terra é habitada por uma incrível 

legião de pessoas com algum problema mental, físico, amoroso ou 

financeiro, e que por causa disto acreditam em horóscopos, astrologia, 

quiromancia, cartomancia, pedras runas, bolas de cristal, búzios e outras 

tantas esquisitices mais, a maioria das quais, por sinal, absolutamente nada 

tem a haver com as tradições ciganas, embora muitas vezes costumem ser 

praticadas por mulheres enfeitadas como se fossem ciganas num baile de 

carnaval. (p. 148) 

 

Para combater as cartomantes e essas mulheres “tortuosas”, a Igreja e o 

Estado mantinham leis conservadoras para a manutenção da boa família e dos bons 

costumes na colônia. Se o homem considerasse louvável uma consulta com a cigana, 

era devido ao poder maligno de atração feminina: “entre o século XII e o XVIII, a 

desigualdade se baseava em outro argumento: a Igreja identificou nas mulheres uma 

das formas do mal na Terra. A literatura as descrevia como diabo em forma de gente.” 

(DEL PRIORE, 2020, p. 18). Por isso, o gênero masculino era perdoado, porém, o 

feminino era atacado, tanto pela Igreja, quanto pela comunidade, que respeitava esse 

sistema de crenças: 

As Ordenações Filipinas porém só fazem menção às traições femininas. 

Elas é que seriam “adúlteras”, podendo ser perdoadas ou não pelos 

maridos. Quanto aos homens, silêncio - no máximo eram acusados de 

“fornicários vagos”. O adultério era considerado crime pela legislação 

canônica e pela legislação civil. nesse caso, a legislação privilegiava o 

homem de forma acentuada. (DEL PRIORE, 2020, p. 40)1 

 

Assim, mulheres solteiras ou casadas, de qualquer grupo social, eram 

julgadas de acordo com as orientações católicas, sem direito à defesa, em muitos 

casos. Se fossem realmente adúlteras, o marido poderia cometer assassinato e ser 

absolvido; se fossem suspeitas de adultério ou tinham atitudes de “meretriz”, não 

ganhavam apoio da sociedade. Se as mulheres fossem negras retintas ou de pele 

clara, não tinham direito ao afeto, a uma família, somente ao serviço doméstico, mas 

poderiam ser estupradas por homens, como um objeto. Se fossem ciganas, deveriam 

viver escondidas, em lugares insalubres, longe dos centros urbanos, para não 

manchar a reputação da sociedade, como a própria cartomante do conto de Machado 

de Assis. 

Dentro do texto analisado neste trabalho, o narrador verbal descreve o local 
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em que a cartomante vive: 

 
A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão pegajoso; mas 

ele não viu nem sentiu nada. [...] Dali subiram ao sótão, por uma escada 

ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, mal 

alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos 

trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que 

destruía o prestígio. (ASSIS, 2016, p. 382). 

 

Em outras palavras, a casa na rua da Guarda Velha, logradouro em que 

escravizados e outras pessoas pobres transitavam para buscar água no chafariz da 

Carioca (DUNLOP, 1963), era o lugar onde a cigana morava e trabalhava, de maneira 

camuflada, pois vivia em uma estrutura geralmente feita para armazenar objetos ou 

caixa d’água da casa, sem iluminação ou ventilação adequada para viver com 

dignidade. Durante a passagem de Camilo pelo local, o enunciador afirma que o 

personagem “viu as janelas fechadas, quando todas as outras estavam abertas e 

pejadas de curiosos do incidente da rua.” (ASSIS, 2016, p. 381), isto é, o narrador 

aparenta revelar que a senhora vivia escondida, sem fazer manifestação pública de 

sua existência, para não incomodar a sociedade, nem sofrer represálias, mesmo 

enquanto os olhares curiosos estão voltados para outra situação naquele momento. 

Além disso, a descrição também aponta uma crença do narrador sobre a higiene do 

grupo cigano: a falta de limpeza e cuidado com os móveis e infraestrutura, como o 

corrimão e os degraus da escada, revelam que a cartomante não se dedicava aos 

afazeres domésticos como uma mulher deveria fazer, sendo uma pessoa 

desorganizada na vida pessoal e, provavelmente, no trabalho, perdendo um potencial 

prestígio pelo talento da quiromancia. 

Ademais, a cigana tem a aparência descrita como “uma mulher de quarenta 

anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos.” (ASSIS, 2016, 

p. 383). Novamente, a imagem de uma mulher, nos bons moldes da sociedade do 

século XIX, aos quarenta anos de idade é diferente da reputação que a cartomante 

apresenta no conto. Nessa idade, para alguns grupos sociais, estar sozinha e vivendo 

em péssimas condições revela um mau comportamento durante a vida, significando, 

como ser humano, alguém com um valor quase inexistente para sociedade. Sua 

origem, europeia, mostrava que a fuga e a constante mudança de endereço também 

não era bem-visto, carregando os imaginários já mencionados, como a desonestidade 

e o apreço pela mendicância. 

Por fim, o olhar da cigana. Seus olhos agudos, ou seja, que carregam uma 
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grande habilidade de observação, manifestam a sede de descobrir o motivo da consulta 

e garantir o lucro. No imaginário de pessoas contrárias ao ofício, ler cartas não é o 

verdadeiro talento dessas ciganas, mas sim descobrir as aflições do cliente para ganhar 

o dinheiro através de um olhar observador. Para elas, de acordo com esse grupo, o 

mais interessante é a quantia recebida pela venda de ilusões, como no conto: 

 
Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse; ignorava o preço. 

– Passas custam dinheiro – disse ele afinal, tirando a carteira. – Quantas 

quer mandar buscar? 

– Pergunte ao seu coração – respondeu ela. Camilo tirou uma nota de dez 

mil- réis, e deu-lha. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 

dois mil- réis. 

– Vejo bem que o senhor gosta muito dela... E faz bem; ela gosta muito 

do senhor. Vá, vá, tranquilo. Olhe a escada, é escura; ponha o chapéu. 

A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira, e descia com ele, 

falando, com um leve sotaque. (ASSIS, 2016, p. 383-384) 

 

Por esta razão, são sonsas; são mulheres que possuem a perspicácia de 

adivinhar, como a cartomante do conto fez, “o objeto da consulta, o estado dele, a 

existência de um terceiro; por que não adivinharia o resto?” (ASSIS, 2016, p. 384). 

São delicadamente atenciosas para encontrar respostas, mas apressadas para guardar 

o dinheiro recebido. Curiosamente, Machado de Assis usaria a questão do olhar mais 

uma vez, em outra publicação posterior: em Dom Casmurro, Bentinho lembra uma 

definição sobre olhar de  Capitu: “Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera 

deles, ‘olhos de cigana oblíqua e dissimulada’. Eu não sabia o que era oblíqua, mas 

dissimulada sabia, e queria ver se se podiam chamar assim.” (ASSIS, 2016, p. 490). 

Desse modo, o narrador em “A Cartomante” e o narrador-personagem em “Dom 

Casmurro” compartilham da mesma crença: ciganas são perigosas, pois suas 

atitudes diferem do que o olhar revela, sendo maliciosas, com um caráter voltado ao 

que não é correto. 

Assim, o narrador verbal e o narrador implícito nas imagens, como veremos 

na análise, confirmam os saberes de crença que circulavam acerca dos povos ciganos 

e, especialmente, das mulheres cartomantes que viviam na capital do Brasil no século 

XIX. O enunciador, um ser de papel construído com a imagem de um sujeito da 

sociedade carioca que relata uma história, repercute um imaginário que danifica a 

reputação de habitantes não só daquele lugar, nem somente daquela época, pois, 

como visto, o estereótipo do cigano desonesto e malicioso já era presente há alguns 

séculos e, infelizmente, ainda circula em variados grupos sociais atualmente. Ele 

representa uma comunidade que carrega preconceitos para com outro grupo, 



58  

relutante em destruir tais pensamentos e verificar a veracidade de informações 

conhecidas como “bíblicas”, sustentando e perpetuando mentiras e discriminações 

com julgamentos que aparentam ser inofensivos, mas podem acabar gerando crimes 

hediondos. 



5Este trabalho segue o conceito de gêneros textuais apresentado por Marcuschi (2002, p.19), que aponta os 

gêneros como “entidades sóciodiscursivas e formas de ação social incontornáveis de qualquer situação 

comunicativa”. 

5 Entre o clássico e o moderno 

 

 
Neste capítulo, serão abordados os conceitos de gênero textual, considerando-

se as definições de Mikhail Bakhtin, Luiz Antônio Marcuschi e Tzvetan Todorov, 

com o objetivo de apresentar os gêneros conto e história em quadrinhos. Além disso, 

também será discutido o conceito de adaptação, auxiliado por Linda Hutcheon. 

O ensino de disciplinas da área da Linguagens e suas tecnologias sempre 

ganha os holofotes da sociedade acadêmica e civil no momento de discussão sobre a 

correta educação de crianças e jovens brasileiros. Em uma época de polarização 

política, temas dentro da Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual nas 

escolas, como ensino de variantes linguísticas e tipos diversos de arte, são 

disseminados na mídia e grupos sociais divulgam suas opiniões na defesa ou no 

ataque a essas questões. Para alguns, as aulas deveriam ser focadas na aprendizagem 

da norma culta da língua materna, sem análise de variantes, e leitura de obras e 

gêneros textuais clássicos, para formar bons falantes do “bom português” e pessoas 

eruditas. Entretanto, a Base Nacional Comum Curricular diz o contrário em relação 

ao aprendizado deste itinerário formativo no Ensino Médio: 

 
I – linguagens e suas tecnologias: aprofundamento de conhecimentos 

estruturantes para aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais 

e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em 

línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS), das artes, design, linguagens digitais, corporeidade, 

artes cênicas, roteiros, produções literárias, dentre outros, considerando o 

contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino; 

(2015, p. 477) 

 

Este itinerário nasce da concepção de Bakhtin sobre os gêneros do discurso. 

O documento nacional, apesar de bastante discutido por educadores quando colocado 

em prática, assegura o dever de ensinar inúmeros enunciados ao aluno para uma 

preparação cidadã e profissional. Dessa maneira, bons falantes não são, 

necessariamente, pessoas que sabem todas as regras gramaticais da Língua 

Portuguesa, mas que sabem utilizá-la em diversos contextos sociais5: 

Aprender a falar significa aprender a construir enunciados (porque falamos 

por enunciados e não por orações isoladas e, evidentemente, não por 

palavras isoladas). Os gêneros do discurso organizam o nosso discurso 

quase da mesma forma que o organizam as formas gramaticais (sintáticas). 



 

Nós aprendemos a moldar o nosso discurso em formas de gênero e, 

quando ouvimos o discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas 

primeiras palavras, adivinhamos certo volume (isto é, uma extensão 

aproximada do conjunto do discurso), uma determinada construção 

composicional, prevemos o fim, isto é, desde o início temos a sensação do 

conjunto do discurso que, em seguida, apenas se diferencia no processo 

da fala. (BAKHTIN, 2016, p. 39) 

 

Dessa forma, o Ensino Médio é o momento em que os mais diversos gêneros 

textuais, já aplicados durante o Ensino Fundamental, são aprofundados, com o 

objetivo de desenvolver um jovem que entenda as diferenças entre contextos sociais, 

suas linguagens e como usar a língua da maneira adequada em todos eles, pois, de 

acordo com Bakhtin, a língua deve estar à disposição do locutor em cada situação 

comunicativa, e não o contrário: 

 
Quanto mais dominamos os gêneros, maior é a desenvoltura com que os 

empregamos e mais plena e nitidamente descobrimos neles a nossa 

individualidade (onde isso é possível e necessário), refletimos de modo 

mais flexível e sutil a situação singular da comunicação - em suma, tanto 

mais plena é a forma com que realizamos o nosso livre projeto de 

discurso. (BAKHTIN, 2016, p. 41) 

 

Para essa desenvoltura acontecer, é necessária a constante leitura de textos 

variados, com a prática da interpretação em sala de aula, para que o jovem se torne 

um leitor de variados gêneros textuais, saiba distingui-los e usá-los em sua vida 

diária. Para o aluno, é importante entender o que é o gênero e o seu propósito, 

facilitando na análise e na produção desses enunciados: 

o gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma típica do 

enunciado; como tal forma, o gênero inclui certa expressão típica que lhe 

é inerente. no gênero a palavra ganha certa expressão típica. os gêneros 

correspondem às situações típicas da comunicação discursiva, a temas 

típicos, por conseguinte, alguns contatos típicos dos significados das 

palavras com a realidade concreta em circunstâncias típicas. (BAKHTIN, 

2016, p. 52) 

 

Nas aulas de Literatura, como exemplo, os gêneros textuais e literários são 

apresentados aos jovens, com raras exceções, como uma base clássica de escrita, 

uma forma fixa que deve ser respeitada pelo autor e leitor, com características 

imutáveis ao longo dos séculos de nossa sociedade. A prática de reconhecimento de 

gêneros em questões de prova durante o trajeto escolar tornou-se comum, mas a 

análise sobre seu funcionamento na sociedade é recente. No entanto, vestibulares e 

exames como o ENEM já revelam o pensamento de que se a realidade se transforma 

de geração para geração, os gêneros também irão ganhar novas peculiaridades de 



 

acordo com a situação presente no momento, exigindo do candidato uma visão mais 

aberta sobre o assunto: 

 
Cada época, cada corrente literária estilo ficcional, cada gênero literário 

no âmbito de uma época e cada corrente tem como características suas 

concepções específicas de destinatário da obra literária, a sensação 

especial e a compreensão do seu leitor ouvinte público povo. O estudo 

histórico das mudanças dessas concepções é uma tarefa interessante e 

importante. (BAKHTIN, 2016, p. 67) 

 

Analisando o contexto escolar atual, como dito em capítulos anteriores, 

algumas obras literárias são utilizadas por professores como bom exemplo de 

literatura clássica e bom uso de norma culta da língua, sem examinar o contexto 

discursivo de produção, nem de recepção de tais obras, parte importante na criação de 

um gênero textual e literário. Assim, se o gênero do discurso garante atenção ao seu 

destinatário, é essencial que o professor também analise, na preparação da aula e na 

realização dela, a recepção da obra na época de publicação e em sala de aula, para que 

o jovem tenha o desenvolvimento das habilidades propostas pela BNCC garantido, e 

seja um bom sujeito analisante, como afirma Charaudeau: 

 
Analisar um texto não é nem pretender dar conta apenas do ponto de vista 

do sujeito comunicante, nem ser obrigado a só poder dar conta do ponto 

de vista do sujeito interpretante. Deve-se, sim, dar conta dos possíveis 

interpretativos que surgem (ou se cristalizam) no ponto de encontro dos 

dois processos de produção e de interpretação. o sujeito analisa ante está 

em uma posição de coletor de pontos de vista interpretativos e, por meio 

da comparação, deve extrair constantes e variáveis do processo analisado. 

(2009, p. 63) 

 

O conto é um gênero textual presente desde a Idade Média, contendo histórias 

sobre cavaleiros, reis, rainhas e princesas até o momento atual, em livros best-sellers, 

com os mais diversos temas. De acordo com Gancho, o conto é 

 

uma narrativa mais curta, que tem como característica central condensar 

conflito, tempo, espaço e reduzir o número de personagens. O conto é um 

tipo de narrativa tradicional, isto é, já adotado por muitos autores nos 

séculos XVI e XVII, como Cervantes e Voltaire, mas que hoje é muito 

apreciado por autores e leitores, ainda que tenha adquirido características 

diferentes, por exemplo, deixar de lado a intenção moralizante e adotar o 

fantástico ou o psicológico para elaborar o enredo. (2006, p. 5) 

 

Por ser um texto de gênero literário marcado por uma curta extensão, é 

bastante utilizado por docentes em sala de aula, como pretexto para analisar 

formalidade da língua, elementos essenciais da narrativa e base para outras produções 



 

textuais, mas pouco analisado quanto as suas variações ao longo dos anos e entre 

grupos sociais, como Marcuschi lembra sobre gênero textual: “Os gêneros não são 

entidades naturais como as borboletas, as pedras, os rios e as estrelas, mas são 

artefatos culturais construídos historicamente pelo ser humano” (2002, p. 30). Além 

disso, como o gênero pode ser utilizado em diversas áreas, falando sobre drama, 

suspense, comédia, entre outros, seu potencial interdisciplinar é enorme, podendo um 

texto ser trabalhado por mais de duas disciplinas escolares: 

 

A grande variedade de assuntos cobertos pelo gênero conto possibilita 

ainda ao professor organizar as atividades por eixos temáticos, permitindo 

trabalhos interdisciplinares, além de proporcionar a transposição para 

outras semióticas, como a apresentação do conto em forma de 

representação teatral, que pode ser gravada em vídeo e depois 

compartilhada, ou em forma de novela gráfica para circular entre os 

estudantes no, e fora do, espaço escolar. (TERRA, 2019, p. 38-39) 

 

Apesar da agradável abertura que o conto permite para outros gêneros 

textuais, o olhar conservador de alguns da sociedade rejeita a ideia da transformação 

de um conto para as histórias em quadrinhos, por exemplo. Todorov já apresentava 

essa questão do conservadorismo na Literatura: 

 

Com esse procedimento, os teóricos recaem no monismo característico da 

estética clássica, que desejava tudo explicar a partir de um só princípio, a 

imitação, salvo que o princípio único novo se chama beleza. A 

complexidade vislumbrada nos séculos XVIII e XIX perde-se mais uma 

vez, e essa perda se traduz de imediato no campo da própria literatura, no 

qual se produz uma ruptura desconhecida até então. Desse momento em 

diante, cava-se um abismo entre a literatura de massa, produção popular 

em conexão direta com a vida cotidiana de seus leitores, e a literatura de 

elite, lida pelos profissionais - críticos, professores e escritores - que se 

interessam somente pelas proezas técnicas de seus criadores. De um lado, 

o sucesso comercial; do outro, as qualidades puramente artísticas. Tudo se 

passa como se a incompatibilidade entre as duas fosse evidente por si só, a 

ponto de a acolhida favorável reservada a um livro por um grande número 

de leitores tornar-se o sinal de seu fracasso no plano da arte, o que 

provoca o desprezo ou o silêncio da crítica. Parece findar-se assim a 

época em que a literatura sabia encarnar um equilíbrio sutil entre a 

representação do mundo comum e a perfeição da construção romanesca. 

(2009, p. 67) 

 

Isso revela um elitismo cultural ainda presente dentro do campo pedagógico, 

pois o gênero mais novo ainda é visto como antipedagógico, além do professor não 

ser preparado, na graduação, a estudar as histórias em quadrinhos com a mesma 

dedicação que possui com uma obra clássica brasileira. No entanto, o patrono da 

educação brasileira, Paulo Freire (1992), já explicava a importância do educador 



 

conciliar o que sabe e necessita ensinar com a bagagem do educando que, nesse caso, 

conhece e aprecia o gênero: 

 

[...] não é possível ao (à) educador (a) desconhecer, subestimar ou negar 

os saberes de experiência feitos com que os educandos chegam à escola. [...] 

partir do saber que os educandos tenham não significa ficar girando em 

torno deste saber. [...] partir do “saber de experiência feito” para superá-lo 

não é ficar nele (FREIRE, 1992, p. 59; 70-71). 

 

Além disso, dentro de uma concepção freireana, os processos educativos não 

estão somente dentro de sala de aula, sendo ensinada por professores capacitados, 

graduados em grandes universidades. Educar-se é um ato contínuo e infinito, que 

começa antes da escola, dentro da própria família, e só termina no fim de nossa 

existência. 

Por isso, de maneira gradativa, as histórias em quadrinhos ganham espaço no 

ambiente escolar, pois é notório o formato educacional que o gênero possui. De 

acordo com Cagnin (1975, p. 25), o gênero pode ser definido como um “sistema 

narrativo formado de dois códigos de signos gráficos: - a imagem, obtida pelos 

desenhos; a linguagem escrita.” Em outras palavras, as histórias em quadrinhos 

carregam o aspecto narrativo dentro dos dois códigos utilizados, refutando a ideia de 

que sua linguagem não cabe dentro das aulas do ensino básico. 

Em relação à presença das imagens, é comum ouvir de adultos apaixonados 

pelos quadrinhos da Turma da Mônica que aprenderam a ler, escrever e diversos 

outros conhecimentos com a obra, no entanto, infelizmente, os mesmos adoradores 

da criação de Maurício de Souza revelam que o hábito de ler quadrinhos ficou na 

infância, perpetuando o imaginário de que o gênero possui, como público-alvo, 

somente as crianças. Dentro de sala de aula, tais obras são lidas até o Fundamental II, 

sendo raramente utilizadas no Ensino Médio, apesar do itinerário explicitado pela 

BNCC e o ENEM já incluírem a HQ na prática. Enquanto isso, os cânones, em suas 

formas originais, aparecem como patrimônios, preservando a Língua Portuguesa, a 

cultura e a sociedade de séculos anteriores, com o objetivo explícito de ampliar 

repertório linguístico, artístico e cultural dos estudantes, mas, implicitamente, de 

frear novas variações da língua e não perder espaço e relevância diante de outras 

literaturas e gêneros textuais. 

As histórias em quadrinhos recebem o temor de alguns grupos sociais, pois 



 

são textos que apresentam uma exploração máxima entre a palavra e a imagem, além 

de circular de maneira rápida e fácil entre a massa. Para conservadores, a introdução 

da imagem substitui a palavra, facilitando a leitura e empobrecendo as habilidades do 

jovem, não sendo “literatura de verdade”, como Santos esclarece: 

 

Da mesma forma, pode-se dizer que a teoria literária também não 

compreende os quadrinhos como narrativa, muitas vezes classificando-os 

como uma forma de literatura. Embora haja aspectos comuns – 

personagens, foco narrativo, tramas e subtramas, tempo, ambientação -, 

além do fato de os quadrinhos serem lidos, eles diferenciam-se da 

literatura, uma vez que esta se caracteriza apenas pelo uso do código 

verbal. (2015, p. 42-43) 

 

Entretanto, como já explicitado nesse trabalho, a imagem não retira 

complexidades, pois, além de ter o poder de ampliar a narrativa verbal, ela já possui 

codificações complexas em seu interior: 

 

Contudo, o fato de que objetos e personagens nas imagens do quadrinhos 

são, em algum nível, representativos não os anula em sua significação 

de outras maneiras. Imagens miméticas podem conter como ocorre, 

significados codificados em relação à narrativa. (POSTEMA, 2018, p. 53) 

 

Ademais, o texto também pode complementar ou explicar o imagético, além 

de determinar o fluxo da narrativa. Dependendo do estilo da narrativa sequencial, a 

inserção da imagem pode ser total, sem o constante auxílio do verbal, ou poderá ser 

apenas estética e decorativa. No conto analisado neste trabalho, o equilíbrio foi a 

melhor resposta para uma adaptação, pois o conto foi mantido de forma quase 

integral, excluindo apenas trechos descritivos, redundantes em relação à imagem. 

Assim, as peculiaridades do estilo de escrita de Machado de Assis não são perdidas, 

nem as características do gênero conto são substituídas pelo contexto do novo gênero 

textual, o qual irá complementar com um aspecto artístico do ilustrador Flavio 

Pessoa, que combina com a narrativa e com o estilo machadiano. Em outras palavras, 

o roteiro e a ilustração se equilibram de maneira única na adaptação,  partes 

essenciais para uma boa história em quadrinhos, conforme Santos: 

 

O roteiro - forma literária - dos quadrinhos é um elemento essencial de 

sua criação, assim como no cinema. Uma história em quadrinhos pode ter 

desenhos deslumbrantes, mas se a história não for bem elaborada ou 

criativa, decepcionará seu público. Não é por acaso que escritores como 

os britânicos Alan Moore e Neil Gaiman angariaram prestígio entre os fãs 

de quadrinhos. Contudo, é preciso ressaltar que o roteiro constitui apenas 

uma parte da história em quadrinhos (o fio narrativo, o enredo, com 

diálogos, conflitos, reviravoltas, clímax e desfecho), cabendo a outros 



 

artistas (desenhista, arte finalista, colorista) a concepção visual, o 

encapsulamento e a organização espacial da história narrada. (2015, p. 43) 

 

Logo, o roteiro de uma HQ deve ganhar a mesma atenção do que um roteiro 

de contos clássicos, especialmente, no momento atual, em que os quadrinhos 

utilizam cada vez mais temáticas adultas e sociais. 

 
 

5.1 Transformando os requadros: a adaptação do conto em quadrinhos 

 
 

A leitura de histórias em quadrinhos vem se tornando cada vez mais algo 

natural em variados grupos sociais, possibilitando a aproximação dos jovens de 

maneira mais autônoma com uma literatura com elementos multifacetados e 

eliminando o tabu da imaturidade e baixa complexidade presente em alguns substratos 

da sociedade em relação ao gênero textual. A concepção da infantilidade provém do 

pensamento criado nos anos de 1950, quando o autor Fredric Wertham publica 

Seduction of the Innocent (Sedução dos inocentes), em que aconselha os adultos a não 

permitirem que crianças e adolescentes leiam histórias em quadrinhos, pois a leitura 

levaria a atos condenáveis. No entanto, apesar da tentativa em culpar a literatura 

por problemas sociais, o gênero resistiu às críticas e à censura, ganhando muitos 

autores e leitores. 

Os quadrinhos fazem parte da vivência de muitas pessoas, e por ser divertido, 

ganha a atenção de crianças e jovens. No entanto, é fundamental compreender que 

isso não retira a possibilidade de discutir assuntos sérios. No âmbito nacional, pode-

se exemplificar com as produções de Maurício de Sousa e Ziraldo, que ganharam 

repercussões pelo tratamento de assuntos diversos com um público-alvo abrangente. 

Isso reverbera-se na continuidade do trabalho dos autores ao longo do tempo, 

atualizando suas obras, que dialogam com temas da contemporaneidade, como 

família, novas profissões, amizade, autoestima, entre outros. 

Além disso, grandes publicações internacionais de Alan Moore, da DC 

Comics, e Stan Lee, da Marvel, abordam também temas considerados difíceis e 

polêmicos, como machismo, racismo, nazismo e homossexualidade, comprovando o 

valor estético e literário das HQ. 

Ao permitir a apreciação de tal gênero, pessoas podem se identificar, 



 

reconhecer hábitos e refletir sobre pensamentos ali intencionalmente presentes graças 

ao narrador e sua trama. Vê-se como isto se configura na obra adaptada do conto de 

Machado de Assis, “A Cartomante”, produzido por Flavio Pessoa e Mauricio O. Dias. 

A crescente procura por quadrinhos produziu o interesse em adaptações de grandes 

obras para o gênero textual  em voga. 



2
In many cases, because adaptations are to a different medium, they are re-mediations, that is, 

specifically translations in the form of intersemiotic transpositions from one sign system (for example, 

words) to another (for example, images). This is translation but in a very specific sense: as transmutation 

or transcoding, that is, as necessarily a recoding into a new set of conventions as well as signs. 

(HUTCHEON, 2006, p. 16) 

  

A partir dessa curiosidade, docentes, discentes, leitores de clássicos e novos 

leitores questionam como se dá a tradução da narrativa original para o formato HQ, 

além do temeroso reducionismo de enredo, da baixa qualidade da adaptação em relação 

ao texto integral e a verdadeira necessidade da atualização. Diz-se atualização, pois, 

para o filósofo francês Michel Foucalt, 

 

adaptação é um discurso que se atualiza. (...) Podemos considerar a 

adaptação de um clássico da literatura como uma estratégia de atualização 

de um discurso literário (estratégia que é predominantemente 

confirmadora, mas algumas vezes subversiva) (Apud MONTEIRO 2006, 

p. 16) 

 

Assim, o discurso se reapresenta em uma nova forma, modernizada para o 

público daquela época. Isso significa que a atualização existe, de acordo com alguns 

autores, para captar novas gerações de leitores e trazer a obra de volta ao centro de 

discussão literária. Para isso, a adaptação em quadrinhos torna-se uma tradução para 

uma nova linguagem, como Hutcheon (2006) afirma: 

Em muitos casos, como as adaptações são para um meio diferente, elas 

são re- mediações, isto é, especificamente traduções na forma de 

transposições intersemióticas de um sistema de signos (por exemplo, 

palavras) para outro (por exemplo, imagens). Isso é tradução, mas em um 

sentido muito específico: como transmutação ou transcodificação, isto é, 

como necessariamente uma recodificação em um novo conjunto de 

convenções, mas também de signos.2 

 

Desse modo, é desnecessário criar comparações entre textos originais e adaptações em 

histórias em quadrinhos, pois são linguagens distintas entre si, artes com sentidos 

estéticos e condições de produção e recepção diferentes que não servem de análise para 

uma avaliação qualitativa, mas estão ali com um propósito de interação. Há uma 

proposta de intertextualidade, em que o leitor desfruta do valor da primeira obra, com 

valores e sentidos adicionados pela adaptação. Como Bakhtin (1992) explica, o 

dialogismo é propriedade fundamental da linguagem, pois a palavra de um é sempre 

atravessada pela palavra do outro, porém, não há homogeneidade  nessa enunciação, 

como Alós afirma: 



 
3in the act of adapting, choices are made based on many factors, as we have seen, including genre or medium 

conventions, political engagement and personal as well as public history. these decisions are made in a creative 

as well as interpretive context that is ideological, social, historical, cultural, personal and aesthetic. 

(HUTCHEON, 2006, p. 108)  

A palavra do mesmo e a palavra do outro não se miscigenam 

homogeneamente no processo de enunciação narrativa, perdendo suas 

características próprias e formando um terceiro elemento; ao contrário, 

ambas mantêm determinadas particularidades, e é a partir dessas 

diferentes particularidades discursivas em confronto, organizadas em uma 

mesma enunciação narrativa, que se estabelece uma relação ativa. Por mais 

que se tente apagar a origem do discurso de outrem, ele reaparece, ainda 

que sob a forma de estranhamento - ou de “ruído”- na harmonia do texto. 

(2006, p. 3) 

 

Logo, é nítido o terceiro elemento feito pelo conto machadiano e os 

quadrinhos de Pessoa: a adaptação em quadrinhos não destrói a estrutura narrativa do 

gênero original, nem os quadrinhos são feitos de forma diferente de outras obras 

renomadas para se adequar à história. Cada obra é respeitada dentro do processo de 

adaptação. Entretanto, é importante salientar que a adaptação contém, também, o 

princípio de intencionalidade descrito por Charaudeau. De acordo com Hutcheon 

(2006), 

 
no ato de adaptação, as escolhas são feitas com base em muitos fatores, 

como vimos, incluindo gênero ou convenções de meio, engajamento 

político e história pessoal e pública. Essas decisões são tomadas em um 

contexto criativo e interpretativo que é ideológico, social, histórico, 

cultural, pessoal e estético.3 

 

Então, uma adaptação também irá carregar contextos sócio-históricos, o 

consciente e o inconsciente vindo dos sujeitos envolvidos na produção do texto. Ao ser 

perguntado se o ilustrador influencia a leitura do destinatário com o seu olhar, Flavio 

Pessoa responde: 

A princípio, acho que o ilustrador pode, sim, oferecer a sua contribuição, 

mas no caso, a minha perspectiva era semelhante ao do Machado. 

Também sou cético. Na época, era ainda mais e achava que cartomantes 

eram todas charlatães. De todo modo, era o barato da história. A surpresa 

final. Seria mais difícil se fosse o Dom Casmurro... como eu representaria 

o filho do bentinho? Se eu fizesse com a cara do Escobar, eu estaria 

corroborando a versão do Bentinho. mas acho que faria isso mesmo, 

porque a narrativa é contada pelo próprio Bentinho. Seria a história 

contada pelos olhos dele. Cheguei até a fazer um projeto, depois do 

lançamento da cartomante, mas as condições não seriam as mesmas. Não 

haveria contrato antecipado ou garantias de que iriam publicar. Eu teria 

que fazer toda a adaptação, sem essa certeza. Mal sabia eu que depois isso 

seria o normal nas relações entre editora e autor. Eu que tive um baita 

privilégio quando fiz a Cartomante, tive um contrato antes de começar e até 

adiantamento de D.A.. 
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4Perhaps one way to think about unsuccessful adaptations is not in terms of infidelity to a prior text, 

but in terms of a lack of the creativity and skill to make the text one’s own and thus autonomous. 

(HUTCHEON, 2006, p. 20).  

Por isso, é necessário entender que o processo de cada obra é diferente: aquele 

que adapta, primeiramente, interpreta o original, apropria-se dele e recria o texto 

através de uma nova intencionalidade e novas ferramentas. Esse procedimento pode 

causar aversão a vários admiradores da arte da literatura, afirmando que há uma 

intenção de destruição da organização narrativa da obra e o seu renome por parte dos 

adaptadores. 

No entanto, o texto integral ainda está presente no adaptado, não existindo 

um apagamento, e sim ajustes e adições de novas inferências discursivas, como uma 

forma de intertextualidade. 

Assim, adaptações fracassadas, de acordo com Hutcheon (2006), não 

significam que não foram totalmente fiéis ao original, mas que as ferramentas 

utilizadas não foram suficientes para a nova roupagem da trama: “Talvez uma forma 

de pensar sobre adaptações malsucedidas não seja em termos de infidelidade a um 

texto anterior, mas em termos de falta de criatividade e habilidade para tornar o texto 

só seu e, portanto, autônomo.”4 

Em vista disso, é notório que a história em quadrinhos como adaptação de 

clássicos da Literatura Brasileira e, mundial, não será contada exatamente da mesma 

maneira, especificamente por causa das descrições visuais traduzidas da narração 

inicial, já que nem o texto prévio nem o adaptado são produtos acabados, pois 

dependem da interpretação do leitor e do ilustrador. Em particular, salientando a 

parte visual do texto adaptado, é de extrema importância analisar as ilustrações 

como texto, e não como um mero detalhe descritivo da produção original, como 

explica Monnerat (2013): 

Entender a imagem como discurso, portanto, significa, sobretudo, 

atribuir-lhe um sentido do ponto de vista social e ideológico (considerando 

as formações sociais em que se inserem o sujeito autor e o sujeito receptor 

do texto-não verbal), e não concebê-la como simples descrição, ou 

segmentação de seus elementos visuais. Poder-se-ia dizer, então, que, pela 

sua especificidade, a imagem constitui um texto, podendo ser estudada 

tanto em seus modos de significação e de interpretação, quanto em sua 

constituição como discurso, quando por si só constitui um discurso, ou 

quando sustenta discursos produzidos por textos verbais. (p. 411) 

 

Em outras palavras, dentro deste objeto de estudo, as imagens ali expostas 

carregam não somente estratégias visuais de narração, mas ideologias, experiências e 

perspectivas de ilustradores, que, por sua vez, foram formadas por vivências em uma 

sociedade em particular. 
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Assim, aquele que desenha transforma seus valores e sua interpretação do 

texto de partida na ilustração da adaptação, levando representações sociais que ele e 

seu grupo social consideram relevantes, como Charaudeau (2015) afirma ao explicar 

o conceito de imaginários socioinstitucionais: 

 

Trata-se dos imaginários que resultam de uma certa mistura das práticas e 

das representações sociais mantidas pelas formas de organização da vida 

em sociedade. Isso porque a identidade coletiva e o sentimento identitário 

que a acompanha precisam ser mantidos por uma organização político- 

administrativa sólida, que desempenha o papel de espelho, cujas leis e 

regras de funcionamento constituem as referências às quais o indivíduo 

tem necessidade de se vincular para fortalecer as representações coletivas 

e constituir, assim, um escudo contra uma diluição do sentimento 

identitário. (p. 24) 

 

Logo, consequentemente, o ilustrador expõe a si mesmo, os imaginários de 

seu grupo social, junto com as intencionalidades da editora para a história em 

quadrinhos, com o objetivo de representar e complementar o texto literário original, 

de acordo com o desenhista e roteirista Will Eisner (2005). Ao fazer isso, ele mantém 

a identidade, os pensamentos coletivos, as representações sociais para seu leitor. No 

entanto, cabe ao leitor real enxergar se é verdadeiro, se cabe ao seu grupo tais práticas 

ou se é relevante pensar em mudanças na identidade. 

Em relação a sentidos adquiridos, a narrativa expõe uma situação datada em 

1869, mas que possui marcas ainda presentes e discutidas em 2020. Graças ao clássico 

literário atualizado na história em quadrinhos, jovens possuem a chance de conhecer 

o Rio de Janeiro do século XIX através do ponto de vista de um dos maiores autores 

da Literatura de Língua Portuguesa, que pretendia, em seu conto publicado, 

primeiramente em jornal, alcançar um público ainda conservador e elitizado. Dessa 

forma, o conto, em diferentes épocas, atinge destinatários distintos, mantendo seu 

frescor e sua qualidade, e gerando novas compreensões. 

Desse modo, a HQ adaptada adquire ainda mais valor quando há um estudo 

sobre a exploração dos sentidos da trama a partir do destinatário. Este, por sua vez, 

possui a oportunidade de analisar todas as informações oferecidas pelo narrador, 

realizando inferências centrípetas e centrífugas, adicionando caminhos que seu 

enunciador pode não ter projetado inicialmente. No conto “A Cartomante”, e em sua 

adaptação, observa-se que há consideráveis trajetórias devido ao modo de contar do 

narrador, permitindo novas leituras, novas perspectivas ao longo dos anos, com a 

garantia de que sempre haverá novos leitores para consumi-lo. Isso é confirmado 
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com as palavras de Maingueneau: 

 

O leitor que lê em seu ritmo, que circula pelo texto para comparar 

episódios, tem condições de interpretar os comportamentos das 

personagens para além do presente imediato. Compreende-se que o 

romance tenha desabrochado através da imprensa; graças a ela, ele pode 

tocar em múltiplos registros, distribuir vozes e pontos de vista no espaço 

textual. (MAINGUENEAU, 2018, p. 221) 

 

Nesse sentido, o leitor avalia os personagens e os seus arcos dramáticos a 

partir das informações reveladas e da sua própria bagagem cultural. E, dentro das 

histórias em quadrinhos, em que há a exposição de discursos de representação de 

valores e costumes de uma sociedade, presentes tanto na parte verbal, como na parte 

visual, o leitor encara gestos, expressões, falas, ações e reações de acordo com os 

imaginários existentes na obra e na sua própria vivência. Desse modo, o formato das 

HQ também obriga o leitor a pensar e discutir variadas experiências e assuntos, assim 

como um gênero textual somente com conteúdo verbal faz tradicionalmente. 
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6 Análise - A mediação de leitura fundamentada pela Semiolinguística 

 

 
O presente capítulo irá propor uma análise comparativa entre as duas obras 

em destaque, observando diferentes aspectos da construção do sentido a partir da 

visão semiolinguística. Além disso, há uma apresentação de sugestão de mediação de 

leitura da obra em sala de aula, a fim de elucidar a importância da aplicação da Análise 

do Discurso no ensino de Literatura. 

Todavia, como forma introdutória, é necessária uma apresentação breve da 

narrativa examinada neste trabalho. O conto, integralmente, estará em um dos anexos 

ao final do texto. “A Cartomante” é a trama de um triângulo amoroso que acontece no 

ano de 1869, na cidade do Rio de Janeiro. Ao voltar de Portugal, Vilela inicia sua 

carreira de advocacia, reencontra seu melhor amigo Camilo e apresenta-o a sua esposa 

Rita. A partir desse momento, os três tornam-se grandes amigos, mas, em poucos 

meses, a senhora acaba se apaixonando pelo amigo de infância do marido e comete a 

traição. Após uma consulta com a cartomante, ela tem a certeza de que Camilo a 

ama, enquanto ele ri das inseguranças de Rita e da visita à cigana. Para ele, tais 

crenças são ingênuas, não acreditando em superstições ou adivinhações do futuro. No 

entanto, ao receber denúncias anônimas de sua traição, o casal de amantes se 

preocupa. Certo dia, Vilela envia um recado urgente a Camilo, pedindo sua presença 

imediata em casa. Camilo, amedrontado, interrompe a caminhada até o domicílio de 

Vilela para contrariar suas crenças, pois acaba solicitando uma consulta da cartomante 

para aliviar seus medos. Ao ouvir que nada iria acontecer e seu amigo não saberia do 

caso entre os dois, Camilo, agora tranquilo, parte para seu destino. No entanto, 

encontra Rita morta no chão da casa e acaba sendo assassinado por Vilela. 

Para entender a obra e discutir como ela pode ser utilizada em sala de aula, a 

aplicação da teoria da Semiolinguística pode vir a esclarecer pontos essenciais, como 

a função dos sujeitos envolvidos no espaço do fazer e do dizer. Primeiramente, então, 

começaremos a partir do quadro de situação comunicacional: 
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Quadro 3: Esquema narrativo - A cartomante (Adaptado - CHARAUDEAU, 2009, p. 77) 

 
No espaço externo, tanto o Eu-comunicante, quanto o Tu-interpretante são 

seres sociais, existentes no mundo real, que irão propor um jogo entre si, nos 

processos de produção e interpretação. Dentro de “A Cartomante”, publicada no final 

do século XIX, quem corresponderá ao EUc será Joaquim Maria Machado de Assis, 

que possuirá motivações pessoais ou socioeconômicas para a produção e publicação do 

texto. Machado nasceu em 21 de junho de 1839 e foi poeta, romancista, cronista, 

dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista, crítico literário e um dos fundadores da 

Academia Brasileira de Letras, sendo o primeiro presidente da instituição. 

Simultaneamente, mas no século XXI, o ilustrador Flavio Pessoa apresenta 

seu trabalho na adaptação em quadrinhos, também sendo considerado Eu-

comunicante. Pessoa é ilustrador, professor de desenho, pesquisador de história de 

arte, ilustração e design. A discussão sobre Pessoa ser considerado autor, apesar de 

utilizar uma narrativa de outra pessoa em sua obra, é importante, no entanto, será 

tratada dentro da temática da organização da encenação narrativa. 

O Eu-comunicante irá produzir um EU-enunciador, com estratégias de 

produção de sentidos, a fim de atingir o leitor real, TUi, que irá avaliar se aceita tais 

condições ou recusa a narrativa. O EUe, dentro do espaço do Dizer, irá ser, 

primeiramente, o narrador da história, aquele que apresentará diálogos, detalhes do 

espaço, tempo, personagens, entre outras características da narrativa, dentro das 

regras estabelecidas pelo Eu- comunicante, no lugar de produção, para seduzir o 
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TU-interpretante, no lugar de interpretação. Um dos tópicos sempre trabalhado com 

os alunos dentro do ambiente escolar é o lugar do autor, que, por vezes, é confundido 

com o lugar do narrador. Gancho já esclarece esse ponto: 

 
As variantes de narrador em primeira pessoa ou em terceira pessoa podem 

ser inúmeras, uma vez que cada autor cria um narrador diferente para cada 

obra. Por isso é bom que se esclareça que o narrador não é o autor, mas 

uma entidade de ficção, isto é, uma criação lingüística do autor, e por tanto 

só existe no texto. Numa análise de narrativas evite referir-se à vida 

pessoal do autor para justificar posturas do narrador; não se esqueça de 

que está lidando com um texto de ficção (imaginação), no qual fica difícil 

definir os limites da realidade e da invenção. (2006, p. 21) 

 

É importante observar que, na adaptação em quadrinhos, os narradores serão 

dois: o verbal, presente nas legendas, e o narrador implícito nas imagens, tantos nas 

ilustrações, quanto na fotografia. Neste trabalho, eles serão mencionados a partir dessa 

nomenclatura. Unindo ao que já é ensinado no conteúdo programático escolar, com o 

conceito de narrador-observador, eles criarão a sensação de serem testemunhas 

oculares do enredo, provocando um efeito de realidade, através da confidência, para 

o seu Tu-destinatário, o público-alvo do conto. 

Os personagens inseridos na narrativa também irão executar os papéis de Eu- 

enunciador e Tu-destinatário, dentro dos diálogos representados no conto. Camilo, 

Rita, Vilela e a cartomante irão se revezar no ato de fala, tanto no ser projetado, 

como no idealizado, como no trecho abaixo, em que Camilo e Rita discutem: 

 
— Errou! — interrompeu Camilo, rindo. 

— Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por 

sua causa. Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria... (ASSIS, 2016, 

p. 377) 

 

Por fim, há o Tu-destinatário, um leitor idealizado pelos Eu-comunicantes. 

Esse leitor é a imagem do público-alvo desejado pelos enunciadores, podendo ser 

aquele que comprava o jornal diariamente e buscava leituras curtas e proveitosas, na 

época da primeira publicação do conto no jornal Gazeta de Notícias, em 1884, ou o 

aluno do atual ensino básico, ao receber a obra paradidática adaptada em sala. 

Assim, os dois circuitos se complementam na situação comunicacional, de 

maneira que possibilite ao sujeito que analisa o ato de linguagem perceber as 

variadas perspectivas e não considerar somente o olhar do autor como o único e 

verdadeiro. Entretanto, como inserir a discussão dessas perspectivas, usando a obra 

como objeto central da leitura em sala, e não como pretexto? A partir de outros 

conhecimentos, usando a interdisciplinaridade. 
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6.1 Antes da leitura, outra leitura 

 

 
Geralmente, o ensino de Literatura no Ensino Médio é focado nos 

movimentos literários; dentro de apostilas e manuais escolares, os alunos aprendem 

desde o Trovadorismo até as manifestações contemporâneas. Com essa metodologia 

baseada na historiografia literária, as obras servem como exemplo da escola estudada, 

como as obras de Machado de Assis são lidas para entender o Romantismo/Realismo 

brasileiro. Dessa forma, o conto “A Cartomante” é comumente usado na sala de aula, 

no entanto, pode ser lido apenas como símbolo da escrita machadiana, como parte 

final da prática de leitura e sem se adentrar nos variados sentidos da narrativa. 

As personagens femininas de Machado, em suas mais variadas obras, 

exemplificam a ideia de que o texto literário é aberto a sentidos, pois o autor, ao 

retirar o pano e revelar problemas de uma burguesia, não apresenta um sentido único 

sobre tais questões, pelo contrário, sua marca é proporcionar ainda mais discussões 

sobre a narrativa ao longo do tempo. A obras literárias não abarcam somente fatos 

históricos, mas conversam com outras grandes referências da Literatura. 

Uma delas vem da mitologia greco-romana, que oferece base a inúmeras 

narrativas produzidas até hoje. A história de Vênus começa a partir de seu marido, 

Hefesto, um deus conhecido por sua má aparência e péssima relação com sua mãe 

Hera. Depois de castigar a mãe com um trono amaldiçoado, recebe uma proposta de 

acordo para liberá-la: caso retirasse o feitiço contra sua progenitora, poderia se casar 

com Vênus, como recompensa. Enquanto isso, Vênus acreditava que Ares, deus da 

guerra, por quem era perdidamente apaixonada, iria salvar Hera da maldição e ganhar 

a mão da deusa da beleza. No entanto, Hefesto conseguiu libertar a mãe, fazendo 

Vênus casar-se contra sua vontade. Não aceitando o casamento arranjado, ela o traía 

com diversos outros homens e deuses. 

A trajetória de Vênus e de várias outras deusas perpassam por casamentos 

como sistemas de trocas, pois são colocadas como prêmios por vitórias de deuses em 

guerras ou apostas, sem direito de escolher com quem se casar ou se casando por 

pressão social, com o objetivo de manutenção do status. Essa condição está presente 

até hoje, em algumas culturas, com o casamento combinado, em que a mulher 

participa do matrimônio de forma submissa, sendo entregue pelo pai ao noivo, 

juntamente com um dote, para que a nova família mantenha as tradições, os 
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costumes de seus ancestrais e a posição social na comunidade. Caso o 

relacionamento não tenha sucesso, a culpa, geralmente, é lançada para a mulher. 

Na história de Rita, a protagonista de “A Cartomante”, há um casamento com 

um homem com posição social privilegiada, recebendo regalias da classe, mas está 

sempre correndo o risco de ser expulsa do círculo pela sua suposta imoralidade como 

mulher. Novamente, uma leitura atenciosa e uma mediação que estimulem o 

acionamento de inferências centrífugas (CHARAUDEAU, 2018), como nessa 

possível intertextualidade com a mitologia, torna textos das décadas finais do século 

XIX mais ligados ao mundo do jovem e sua bagagem cultural é enriquecida, devido 

à difusão de sentidos proporcionada no processo de interpretação. 

Essa produção de sentidos e auxílio no processo de interpretação levanta a 

questão sobre a mediação da leitura. O professor ganha o papel de realçar elementos 

do texto que podem passar despercebidos pelos alunos, por não possuírem 

conhecimento de mundo ou não produzirem inferências adequadas. Para isso 

acontecer, as aulas de Literatura precisam ter o tempo como aliado nesse processo, 

como afirma Pitthan: 

 
Entendemos que todo processo de recepção nada mais é que um processo 

de leitura, e as condições, para que ela se dê de forma apropriada, podem 

ser diversas. Além da finalidade do texto, deve-se considerar o nível de 

concentração por ele exigido, independentemente do suporte utilizado: 

cinema, teatro, canção. [...] E a importância da mediação é, além de 

constituir a obra, estimular a assistência e levar o leitor/receptor a 

interagir, pois a performance modifica o conhecimento. Mais que simples 

método de comunicação, apresenta-se como movimento criativo e 

provocativo, sensibiliza, aproxima, acolhe. Em todo ato de leitura, deve-

se considerar, além da palavra em movimento, também o silêncio como 

estado primeiro, o átimo indispensável à percepção, e respeitar o espaço de 

tempo que recorta o dizer e permite a acomodação das informações. 

(PITTHAN, 2017, p. 134-135) 

 

 
Como entender a posição de Villela ao assassinar Rita e Camilo sem o tempo 

para inferências internas e externas? Como interpretar a importância do espaço do 

Rio de Janeiro durante o clímax de “A Cartomante”? Para uma discussão e produção 

de sentidos sobre o desfecho de “A Cartomante”, é necessário que a prática 

pedagógica tenha à disposição tempo e dedicação, a fim de que a interpretação seja 

um processo frutífero. Isso precisa ser um exercício constante, especialmente nas 

salas de aula brasileiras, que possuem alunos ainda sem a capacidade de relacionar 

seus conhecimentos com o que foi estudado. Assim, entendendo a interpretação como 
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um processo e a compreensão como produto, o tempo torna-se elemento essencial na 

análise. 

 

6.2 Os modos de organização do discurso no auxílio à interpretação 

 
O tópico a seguir trabalhará o conto e a mediação de leitura a partir do 

conceito dos modos de organização do discurso. Eles serão tratados na mesma 

sequência apresentada na parte teórica desta dissertação, com breves exceções, para 

uma melhor explicação da obra. 

“A Cartomante”, conto de Machado de Assis, foi publicado na primeira página 

da Gazeta de Notícias em 1884, no Rio de Janeiro. 

Figura 2: Publicação de “A Cartomante” no jornal Gazeta de Notícias (FUNDAÇÃO BIBLIOTECA 

NACIONAL) 

 
 

A história de um triângulo amoroso, com uma traição entre melhores amigos, 

é contada em terceira pessoa, isto é, em atitude de delocução, de acordo com o modo 

de organização enunciativo. Como ele não participa ativamente da história, ou seja, 

não é o herói, vilão, ou coadjuvante na narrativa, há a intenção de ser um mero 

relator, mas que sabe pensamentos e sensações dos personagens principais ali 

presentes. Dentro das disciplinas de Produção Textual e Literatura na educação 

básica, ensina-se que esse narrador é onisciente e observador, pois dedica-se a contar 

a história a partir de seus próprios olhos. Todorov (2006), durante uma clara 
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explicação sobre as diferentes “visões” de um narrador, salienta que, mesmo que a 

intenção seja a de afastamento em relação à trama, haverá sempre uma combinação 

de tipos de enunciador para chegar ao seu leitor: 

[...] toda narrativa combina várias visões ao mesmo tempo; existem, por 

outro lado, múltiplas formas intermediárias. A personagem pode trapacear 

consigo mesma ao contar, como pode confessar tudo o que sabe sobre a 

história; pode analisá-la até os mínimos detalhes ou satisfazer-se com a 

aparência das coisas; pode apresentar-nos uma dissecção de sua 

consciência (o “monólogo interior”) ou uma palavra articulada; todas essas 

variedades fazem parte da visão que põe em condição de igualdade 

narrador e personagem. (p. 61) 

 

À vista disso, a Semiolinguística confirma as palavras de Todorov, pois há a 

perspectiva do contador que sabe, além das ações concretas de cada personagem, os 

sentimentos e conflitos internos que outro não saberia, mas que ele, em seu papel de 

enunciador, relata e analisa cada detalhe com seu leitor, como Charaudeau (2009) 

explica: 

 
Ponto de vista do narrador sobre o interior da personagem, seus 

sentimentos, seus pensamentos e seus impulsos interiores (que este pode 

ignorar), os quais não seriam necessariamente percebidos como tais, nem 

verificados por um outro sujeito diferente do narrador, que estivesse no 

lugar deste. (CHARAUDEAU, p. 199) 

 

Dessa forma, o narrador externa não só a situação, mas o que há de mais 

interno nos personagens da trama, Camilo, Rita, Vilela e a cartomante, desde o 

princípio da narrativa, quando reúne inferências centrífugas (CHARAUDEAU, 

2018) e o próprio enredo nas primeiras palavras: 

 
Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que 

sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao 

moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria 

dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; (ASSIS, 2016, p. 

377) 

 

A cena que abre a história apresenta uma referência a uma das grandes obras 

da Literatura Inglesa e mundial e aciona, no leitor, a competência enciclopédica, para 

que ele faça as necessárias inferências interdiscursivas. William Shakespeare e suas 

produções servem de grande inspiração para o escritor Machado de Assis ao longo de 

sua carreira. Em Hamlet, famosa tragédia, o personagem principal conversa com seu 

melhor amigo sobre o espectro de seu pai. Entre acreditar no sobrenatural e ser cético, 

Hamlet possui dúvidas sobre o que presenciou, mas comenta com Horácio sobre as 

incertezas da existência humana. Já na trama de Machado, em um momento seguinte, 
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as palavras de Hamlet são parafraseadas por Rita, em relação a sua visita à 

cartomante. O narrador verbal, relatando de maneira integrada, afirma: 

 
Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que 

havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não 

acreditava, paciência; mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que 

mais? A prova  é que ela agora estava tranquila e satisfeita. (ASSIS, 2016, 

p. 377) 

 

Na adaptação em quadrinhos, o trecho é dividido em duas partes, em cenas 

diferentes. Logo acima, há a legenda com a transcrição do relato do narrador verbal, 

criando coerência com a abertura do conto. Além disso, o narrador implícito irá 

repetir a mesma pintura que exibe na primeira página do conto, já como um quadro 

existente na casa em que os dois amantes se encontram. Esta pintura irá ser analisada 

no trabalho em um momento posterior. 

 

 

Figura 3: Trecho sobre a paráfrase de Hamlet (PESSOA, 2008, p. 8) 

 
 

A última parte da resposta à pergunta de Camilo aparece logo abaixo. A cena 

predominante na página contém o trecho, antes relatado pelo narrador verbal, agora 

dito diretamente por Rita para seu amado Camilo. O narrador implícito exibe uma 

mulher apreensiva e apaixonada, enquanto o homem está risonho e observador. 

Assim, os narradores diferenciam os dois personagens no quesito da crença. 
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Figura 4: Fala de Rita a Camilo (PESSOA, 2008, p. 8) 

 
Camilo é apresentado pelos narradores como homem cético, que ri da frase de 

sua amada, pois não acredita em previsões do futuro, assim como Hamlet não 

acreditava, inicialmente, no fantasma de seu pai. Assim, os narradores revelam as 

crenças de cada personagem na abertura do conto, em uma conversa íntima entre os 

dois amantes. 

Se o narrador sabe e relata que Camilo é o personagem cético, que 

tem a incredulidade como característica principal, ele também revela que sua 

infância foi diferente em relação às crenças. Quando criança, o personagem foi 

influenciado pelas crendices de sua mãe, mulher religiosa e supersticiosa, 

representação da população feminina que acreditava em qualquer tipo de crença. 

Assim, o narrador verbal não somente tem conhecimento sobre a situação central da 

trama, mas também conhece e relata o passado de Camilo e as consequências da 

criação materna. 

 
Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um 

arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos vinte anos 

desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, e 

ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os 

ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação 

total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não 

possuía um só argumento: limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque 
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negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade; diante do 

mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando. (ASSIS, p. 

377-378) 

 

Apesar da proposta da delocutividade, em que o narrador-enunciador se apaga 

na narrativa, ele ainda se expõe na história, em uma tentativa de diálogo com seu 

leitor. No trecho acima, as expressões interpelativas “Por quê?” e “e digo mal” 

apresentam um efeito de intimidade entre locutor e interlocutor, como se o leitor 

estivesse perguntando ao narrador o motivo de Camilo não acreditar mais nas crenças 

que sua mãe lhe ensinou. Há também a criação da união do leitor e narrador na 

história, quando usa verbos conjugados na primeira pessoa do plural (nós): “Vilela, 

Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos 

a ela.” (ASSIS, p. 378) (grifo meu). Nos quadrinhos, a última oração está encaixada 

na ilustração sobre a infância, induzindo o leitor a olhar o passado dos personagens 

junto com o narrador. 

 

Figura 5: Uso de alocução do narrador verbal (PESSOA, 2008, p. 10) 

 
Além disso, há julgamentos que ressaltam imaginários/saberes de crença 

sobre a personalidade e sobre atitudes dos personagens, como na cena de Rita se 

apaixonando por Camilo: 

 

Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pode. Rita, como uma 

serpente, foi-se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos 

num espasmo, e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e 

subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, 
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mas a batalha foi curta e a vitória delirante. (ASSIS, p. 379) (grifo meu) 

 

A comparação feita pelo narrador, ao assemelhar a personagem de Rita com a 

figura de uma serpente, apresenta um pensamento pessoal do narrador em relação ao 

comportamento feminino. Na doutrina cristã, formulada pelos homens, a 

subjetividade garante um papel central, formulando paradigmas que legitimam 

apenas a sua religião na sociedade e repugnando demais outras crenças como pecados 

e heresias. Nesse caso, podemos exemplificar a analogia da serpente como a forma 

traiçoeira no mundo dos homens, intimamente ligada à história de Adão e Eva, 

quando a serpente influencia Eva, que depois influencia Adão, assim, tornando a 

mulher a maior serpente. Desse modo, o cristianismo, sendo a religião oficial do 

Brasil no século XIX, elaborava a representação das mulheres traidoras como 

serpentes, e a sociedade, representada pelo narrador do conto, reforçava esse 

imaginário. 

Essas características também surgem em um trecho cortado do conto original 

após sua primeira publicação, no jornal Gazeta de Notícias. A versão do texto 

apresentada na edição de 28 de novembro de 1884 contém o seguinte período: “Além 

da arte comum da mulher, esta possuía um talento pessoal, que acabou de pôr na 

amizade recente uma nota dolorosa e defluitiva.”. Além dos comentários pessoais do 

narrador e do repleto conhecimento sobre a personalidade de Rita, é notória a 

apresentação de um indício de desfecho ruim entre os dois, deixando, como propósito 

do sujeito enunciador, obedecendo ao princípio de intencionalidade, um suspense 

sobre o futuro do triângulo amoroso e final da narrativa. Assim, esses indícios de 

elocutividade revelam uma tentativa de efeito de intimidade e influência do narrador 

com o seu destinatário, transmitindo uma espécie de confidência, aproximando-se do 

leitor através dessas reflexões pessoais. 

O mesmo julgamento disfarçado aparece dentro do flashback. O narrador 

verbal explica sobre a idade, a aparência e a experiência dos três personagens: 

 

Depois, Camilo confessou disse para si que a mulher do Vilela não 

desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, 

olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que 

ambos: contava trinta anos, Vilela vinte e nove e Camilo vinte e seis. 

Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho que a 

mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. 

Faltava-lhe tanto a ação do tempo, como os óculos de cristal, que a 

natureza põe no berço de alguns para adiantar os anos. Nem experiência, 

nem intuição. (ASSIS, 2016, p. 378) 



83  

 

Além de apresentar um conhecimento sobre o pensamento secreto de Camilo 

sobre Rita, o narrador verbal também denota a idade de cada um, sendo a moça a 

mais velha entre os três. Vilela, apesar de mais novo, aparenta ser aquele que carrega 

mais idade e experiência de vida. Contudo, seu amigo é o mais ingênuo de todos, 

tanto pela idade, quanto pela falta de momentos vividos. Nesse caso, o narrador 

revela ao seu interlocutor descrições dos personagens e comentários sobre a vida de 

cada um, especialmente do amante, que não tinha vivência o suficiente para entender 

os riscos de suas atitudes. Enquanto isso, Rita, por ter trinta anos, já entendia as 

consequências daquele início de amor proibido. 

Os quadrinhos irão repetir o mesmo relato do narrador verbal, adicionando a 

ilustração que irá expandir a descrição inserida. No entanto, a última frase “nem 

experiência, nem intuição” não será transcrita na adaptação, retirando o tom de 

suspense existente no conto original. 

Figura 6: Descrição verbal e imagética dos personagens (PESSOA, 2008, p. 12) 

 
 

Isto posto, a leitura da adaptação em quadrinhos dentro de sala de aula pode 

ter, como um dos objetivos, analisar a intervenção dos narradores sobre a imagem 

que o interlocutor cria acerca dos personagens, discutindo se os comentários 
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interferem no julgamento sobre cada amante e vítima da traição, se o narrador 

implícito nas imagens corrobora as palavras do narrador verbal, ou se o leitor-real 

consegue obter outras compreensões sobre os envolvidos. 

Fora da configuração da encenação e acerca dos componentes da lógica 

narrativa, além de Rita e Camilo, há a necessária presença de Vilela, marido traído 

não só pela esposa, mas pelo melhor amigo, em quem tanto confiava. Dessa forma, o 

triângulo amoroso de Machado de Assis está completo, precisando somente da 

ordem do “indiferente destino” (ASSIS, 2016, p. 381) para arrematar a história. Os 

dois primeiros são agentes-agressores, que irão sofrer um processo de degradação 

através de seus atos, enquanto o marido é a actante vítima, a qual irá eliminar os 

malefícios causados em sua vida pelos dois amantes e recuperar seu prestígio na 

sociedade. A cartomante, mesmo ganhando o destaque no título do conto, ganha uma 

função narrativa secundária, pois completa o enredo da traição através de um 

processo de tentativa de neutralização da suposta ameaça da separação dos amantes. 

Assim, ela transforma-se em uma actante aliada de Rita e Camilo, consciente do seu 

fazer, que auxilia na ação dos dois, agindo indiretamente no destino da narrativa. 

Em outro ponto, como já explicitado, o princípio de encadeamento aponta 

para a organização de sequências da trama, respeitando a coerência entre elas e a 

motivação central do narrador. No conto, a simetria entre as sequências revela a 

passagem do bom momento entre os amigos Vilela e Camilo para o início do desgaste 

fulcral da relação, em que a história da amizade entre os dois homens é contada 

brevemente, com a inserção de Rita como esposa de Vilela, até que a paixão com o 

melhor amigo do marido surge para iniciar a sequência da traição (processo de 

degradação). 

 

Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a 

mãe de Camilo, e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes 

amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita 

tratou especialmente do coração, e ninguém faria melhor. (ASSIS, 2016, 

p. 379) 

 

A adaptação exibe a mesma passagem, exposta a seguir, com a expansão 

através da ilustração dos amantes: no primeiro requadro, o narrador implícito 

enquadra as mãos de Rita e Camilo entrelaçadas durante o enterro da mãe do moço, 

exibindo uma grande aproximação entre os dois durante o difícil momento. No 

requadro abaixo, em um círculo predominante, há o aperto de mão feito entre Rita e 

Camilo exibido, em escala menor, na cena à esquerda. O objetivo dos círculos na 
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trama, que surgem em mais algumas cenas, é amplificar a cena representada dentro do 

quadro, como um “zoom” de uma câmera cinematográfica, ou o olhar específico do 

narrador implícito para o detalhe importante. Logo, ao deixar o leitor enxergar a 

atitude carinhosa entre os personagens, os narradores pretendem deixar claro o 

nascimento do amor e, posteriormente, da traição. 

 

Figura 7: Início do amor entre Rita e Camilo (PESSOA, 2008, p. 13) 

 
Como característica das obras de Machado de Assis, o espaço geográfico da 

cidade do Rio de Janeiro é usado com exatidão na obra “A Cartomante”, 

correspondendo ao princípio de localização. A casa dos cônjuges é localizada no 

bairro do Botafogo, enquanto, durante a caminhada de Camilo até a casa do amigo, 

vê-se o largo da Carioca, a rua da Guarda Velha e a Glória. Desse modo, o leitor-

destinatário acompanha a localização dos personagens e dos acontecimentos em cada 

sequência, garantindo a coerência da narrativa. Além disso, o tempo é demarcado: o 

ano de 1869 é revelado logo nas primeiras frases na trama como o ano da situação 

central a ser contada: “Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, 

numa sexta-feira de novembro de 1869, (...)” (ASSIS, p. 377). O flashback, entre as 

sequências que denotam a traição, é introduzido pelo narrador para explicar a origem 
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dos três personagens ao seu leitor- destinatário: “Vilela, Camilo e Rita, três nomes, 

uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela.” (ASSIS, p. 378), 

denotando um tempo psicológico, com o objetivo de levar o leitor ao início da vida dos 

amigos, sem demarcar o tempo exato da sequência. 

Essa recordação também expõe dois pontos importantes em relação à 

organização da lógica narrativa: o ritmo determinado pelo narrador e a organização da 

cronologia. No primeiro, percebe-se uma condensação de ações dos actantes através 

de um resumo de suas vidas feito pelo narrador: 

 
Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de 

magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que 

queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até 

que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou 

Vilela da província onde casara com uma dama formosa e tonta: 

abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo 

arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. 

(ASSIS, 2016, p. 378) 

 

As sequências curtas revelam uma amizade que aparentava ser duradoura, 

pois Vilela e Camilo se conheciam desde a infância e o último recebeu o amigo em 

sua volta para o Rio de Janeiro, auxiliando na acomodação do casal. Além disso, o 

resumo conta um pouco sobre a personalidade e a vida de Camilo, exibindo um 

homem sempre protegido e amparado por todos, especialmente sua mãe. Desse modo, 

são pequenas ações engendradas para desenvolver os papéis narrativos e permitir o 

foco nas principais articulações. 

Além disso, esse trecho também aponta para a organização da cronologia das 

sequências narrativas. Antes de tudo, o narrador inicia toda a história a partir do meio 

do enredo, quando Rita e Camilo já estão juntos e sofrendo ameaças anônimas, e não a 

partir do verdadeiro início da trama, assemelhando-se à estrutura in medias res das 

obras de Virgílio e Luís de Camões. Ademais, o excerto de ações condensadas da 

infância e juventude de Camilo transporta o interlocutor para outro período, saindo 

temporariamente de 1869, até retornar para o mês de novembro do fatídico ano. 

Sendo assim, o narrador apresenta uma cronologia descontínua em expectativa, 

interrompendo sequências para gerar expectativas no seu interlocutor, além de 

produzir um panorama completo sobre os personagens para que o leitor não só 

elabore efetivamente as cenas em sua mente, mas também reaja de acordo com a 

intencionalidade do eu-enunciador, interpretando adequadamente cada informação 

oferecida. 
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Por outro lado, como já apresentado, na narrativa verbo-visual, o narrador 

verbal é auxiliado pelas ilustrações e fotografias para a criação do universo narrado. 

Assim, na adaptação em quadrinhos de “A Cartomante”, por Flavio Pessoa e 

Mauricio O. Dias, publicada em 2008, as ilustrações recebem a responsabilidade da 

descrição que, no texto original, é feita exclusivamente pelo narrador, como explica 

Eisner (2005): “Além disso,    enquanto em gêneros, como o romance e o conto, o 

narrador é responsável pelas descrições verbais, nos quadrinhos, ele é 

responsável pelas descrições visuais (composição das imagens)” (EISNER, p. 145). 

A partir disso, esta responsabilidade das descrições visuais é discutida por 

estudiosos quando há a dúvida sobre quem seria o autor da adaptação. Se o ilustrador 

abastece a adaptação com imagens feitas a partir de sua interpretação do clássico 

literário, ele auxilia na composição da nova obra, sendo assim, um coautor. Para alguns 

estudiosos, considera-se pretensão e afronta ao trabalho do escritor e inventor da 

obra; para outros, há o julgamento da justiça, pois se a narrativa recebeu uma 

inovação, é necessário divulgar os créditos daquele artista que transcodificou os 

signos, que proporcionou a releitura e atualização do texto. Desse modo, nota-se o 

esforço dos ilustradores em serem respeitados como, além de adaptadores, autores 

participantes no processo de recriação do texto literário, abrindo espaços para o 

ilustrador de histórias em quadrinhos e livros ilustrados ser também um autor, já que 

ele dividiria a parte da narração entre o texto e a imagem, valorizando o papel da arte 

neste formato chamado “graphic novel”, de acordo com Eisner (2005): 

 

Um estudo da “graphic novel” revelará que existe uma carga maior de 

narração a cargo da arte. Mas, com a proliferação das revistas em 

quadrinhos, há a responsabilidade de se contar uma história compartilhada 

pelo texto e a imagem. Essa mistura de mídias obteve sucesso 

rapidamente e a técnica totalmente gráfica logo abriu o caminho para as 

“graphic novels” que nós conhecemos. (EISNER, p. 145) 

 

No entanto, essa arte nem sempre é valorizada, pois há a rejeição da ideia de 

que ilustradores são autores e há a afirmativa de que seu trabalho tem como objetivo 

facilitar a leitura de clássicos da Literatura Brasileira. Flávio Pessoa, em uma 

entrevista feita para a presente pesquisa, responde se se vê como coautor de Machado 

nessa adaptação: 

 
Teoricamente, talvez, mas acho muita pretensão. A gente nem sabe se o 

Machado ia gostar de ter sua obra em quadrinhos. O Machado é muito 

maior do que qualquer adaptação que possam fazer dele. Ele vai estar 

sendo lido daqui a 500 anos, creio eu. O que vai restar das adaptações até 
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lá? Eu até concordo que ilustrador é co-autor, mas acho que isso se aplica 

mais aos casos em que a ilustração e texto são elaborados e caminham 

juntos, como em quadrinhos autorais ou em literatura infantil. Quando a 

ilustração corresponde a 10, 20% do livro, eu já acho que não, por   

mais   que   seja importante. (PESSOA, 2020) 

 

Sendo assim, a adaptação de obras clássicas em história em quadrinhos é uma 

paráfrase em que o adaptador, isto é, os ilustradores podem contar a narrativa com 

suas próprias representações do mundo, sem ferir ou deixar marcas no enredo 

original. Este é um dos maiores desafios dos adaptadores: resumir, mudar ou cortar 

sem afetar a narrativa clássica. Na obra em análise, Flávio afirma que houve cuidado 

para que a história pudesse ser lida em escolas e valorizada pelos leitores de Machado: 

 
Não chega a ser na íntegra. É quase na íntegra. Houve um ou outro corte, 

quando era completamente redundante, quando a imagem mostrava aquilo 

que o texto narrava. Mas a ideia era passar essa impressão de que era na 

íntegra. Foi a editora, desde o início. Estavam preocupados com a 

possível crítica de professores de literatura e da equipe que seleciona para 

o PNBE, que eles acabaram só tentando uma vez. Rolou o receio de nos 

acusarem de sacrificar o texto. (PESSOA, 2020) 

 

Esse respeito ao texto original surge logo no início da trama. O narrador 

utiliza o quadro de Eugène Delacroix, de 1839, para compor visualmente as primeiras 

palavras da narrativa, em que há a referência à história de Hamlet. Assim, a descrição 

visual de Horácio e Hamlet complementa as palavras do narrador, aparente nas caixas 

em destaque na imagem. 

Figura 8: – Primeira página da adaptação (PESSOA, 2008, p. 5) 
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A presença do narrador verbal (EUe) é percebida quando aparecem esses 

textos descritivos, também chamados de legenda, que são frases em um quadro, 

usadas para indicar mudança de tempo ou local em que transcorre a ação, para dar 

resumo de uma cena anterior, ou veicular comentários oniscientes do narrador. 

Entretanto, o narrador de “A Cartomante” recebe uma importância para a trama e uma 

presença mais visível do que outros em histórias em quadrinhos mais clássicas, pois, 

de acordo com as intenções do ilustrador e roteirista, era necessário manter o efeito 

de intimidade entre o contador da história e seu interlocutor. Isso faz com que as 

legendas surjam com mais frequência na adaptação, em conjuntos de 2 a 5 caixas de 

narração, conservando as marcas de elocutividade já mencionadas no artigo. Desse 

modo, a HQ adaptada contém um diferencial em relação às outras, pois respeita a 

identidade e a intervenção do narrador na trama, não o substituindo somente por uma 

narração em imagens. 

 

 
Figura 9: Descrição sobre o personagem Camilo (PESSOA, 2008, p. 9) 

 

O personagem Camilo, ao passear pelas ruas do Rio de Janeiro, é apresentado 

ao leitor como o homem cético e indiferente à superstição alheia, através não só das 

palavras já citadas pelo narrador, mas pelo surgimento do gato preto entre as pernas 

do protagonista. O imaginário sociodiscursivo da superstição reforça a ideia de que, 
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passando por um gato preto, o indivíduo terá azar em sua vida. Assim, a atitude de 

Camilo ilustrada pelo narrador gráfico é uma afronta para aqueles que depositam sua 

fé nesta crendice e uma representação de sua personalidade, antes somente relatada 

pelo narrador no texto original. 

Essa representação também aponta os valores internos do ilustrador, que 

elabora um narrador implícito na imagem repleto de experiências, saberes e 

julgamentos, assim como o enunciador criado pelo autor da obra. Se o locutor 

considera a Rita uma serpente, ao enxergar suas atitudes diante de Camilo, o narrador 

gráfico apresenta a personagem por vários ângulos na mesma cena, simulando uma 

obsessão da mulher no objetivo de conquistar o homem. Esses elementos são 

representações internalizadas do ilustrador, como afirma Eisner (2005): 

 
Invariavelmente, o narrador se identifica com a narrativa de alguma 

forma, se sente parte dela. Os elementos incontroláveis nesta mídia que ao 

resto é disciplinada, incluindo estilo, seleção de estereótipos, retratação da 

violência, masculino, feminino, e a resolução do conflito desmascaram o 

narrador. A responsabilidade da seleção de estereótipos, a retratação da 

violência e a resolução do conflito recaem sobre o narrador. Preconceitos 

e valores são revelados através da arte porque a atuação dos 

participantes numa história emana da memória pessoal que o artista 

tem do comportamento humano. Inventar as posturas e gestos de um 

personagem de coração partido, reagindo a um grande infortúnio, por 

exemplo, parte de dentro do narrador. O narrador gráfico tem que desejar 

se expor emocionalmente. (EISNER, p. 163) (grifo meu) 

 

Dessa forma, a representação de Rita como mulher sedutora, dissimulada e 

maliciosa é feita através de uma composição de requadros em que a mostram por três 

perspectivas: na cena maior, ela está ao lado do amante; no requadro inferior à 

esquerda, Rita está mais abaixo do amante, levantando o olhar para avistá-lo; e na 

ilustração ao lado direito, ela se encontra acima de Camilo. Portanto, envolvendo o 

homem por todos os lados, enfeitiçando-o, trazendo-o para si como uma serpente 

atrai sua presa. 
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Figura 10: Representação da personagem Rita (PESSOA, 2008, p. 15) 

 

 
Uma leitura investigativa sobre a descrição do espaço, do tempo e atitudes 

dos personagens oferecidas pelo narrador verbal e implícito nas imagens também é 

essencial para o presente estudo e para uma interpretação do conto em sala de aula. O 

modo descritivo e seus elementos (identificação, situacionalização e qualificação) 

oferecem condições para uma compreensão do valor da imagem e das palavras no 

gênero utilizado para adaptação, de forma que os narradores possam realizar suas 

funções da melhor maneira, mostrando nas ilustrações e fotografias, e descrevendo 

no texto verbal. Além disso, os quadrinhos de “A Cartomante” abrem oportunidades 

para o leitor entrar em contato com a arte visual e verbal ao mesmo tempo, 

interpretando a aplicação de cada uma dentro da obra, além de auxiliar na 

popularização do uso do gênero textual no ambiente escolar. Para entender a sua 

estrutura e como o modo descritivo contribui para a qualidade da obra, é importante 

ler as palavras de Postema, ao explicar o gênero: 
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Os quadrinhos, como uma forma de arte e de narrativa, são um sistema em 

que o número de elementos ou fragmentos díspares trabalham juntos para 

criar um todo completo. Os elementos dos quadrinhos são parcialmente 

pictóricos, parcialmente textuais e, por vezes, um híbrido dos dois. Esses 

elementos incluem as imagens dos quadrinhos ou cartoons; as molduras 

ou quadros que compõem as imagens, das quais o layout da página 

(inclusive o design do livro) é uma parte importante; assim como os 

recordatórios, os balões de fala e as próprias palavras, sejam as inseridas 

nos balões e recordatórios ou as integradas à imagem. (2018, p. 14-15) 

 

Assim, não basta entender a trama, as intervenções do narrador ou se os 

princípios da lógica narrativa estão sendo respeitados. Dentro dos quadrinhos, é 

importante analisar a também estrutura que compõe o texto, e isso dependerá da 

interpretação sobre as ilustrações e imagens. Logo, o modo descritivo não será 

somente inserido no texto verbal, mas também no imagético, pois ambas partem de 

uma perspectiva, de um enquadramento determinado. 

Como já explicado no modo narrativo, o narrador verbal será apresentado 

através de legendas, ou recordatórios, de acordo com Postema (2018), e exibirá 

alguns componentes do modo descritivo em seu relato. Desde o início, o narrador 

mostra-se onisciente e observador, como uma testemunha de todos os 

acontecimentos na vida dos personagens da trama. Por isso, ele toma para si o direito 

de tecer comentários ocasionalmente. Como exemplo, as expressões usadas para 

descrever Rita dentro do flashback da história denotam sentidos que promovem uma 

imagem negativa da mulher: “No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde 

casara com uma dama formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de 

advogado” (ASSIS, 2016, p. 378). A palavra “formosa” significa a qualidade do que é 

harmonioso, enquanto o vocábulo “tonta” é aquela a quem falta discernimento ou 

bom senso. Dessa forma, de acordo com o modo de organização descritivo, há uma 

qualificação do ser, no caso, Rita, que irá contrastar com o personagem Vilela, que 

desempenha uma profissão que exige inteligência e astúcia. Enquanto o EU-

enunciador revela uma mulher bonita, mas que não possui, a princípio, o bom senso, 

seu marido é o detentor do bom discernimento, permitindo ao leitor o questionamento 

sobre essa qualificação: se “qualificar é tomar partido” (CHARAUDEAU, 2009, p. 

115,-116), estaria o narrador da história denunciando seu ponto de vista e julgamento 

logo no início da narrativa? Se sim, comprova-se, mais uma vez, a genialidade do 

narrador criado por Machado de Assis, que, inicialmente, veste-se de uma atitude 

delocutiva, entretanto, aplica fragmentos de elocução, ao julgar os acontecimentos da 

trama. Além disso, para o leitor-real do texto, que imagem está sendo criada sobre a 
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“formosa” Rita? Uma mulher bonita, mas burra? Uma mulher cínica, que sabia as 

vantagens do casamento com Vilela e do caso com Camilo? Ao trabalhar o sentido 

de discurso dentro de sala de aula, os alunos podem prestar mais atenção às 

características dadas pelo narrador, em vez de tomar como verdade as qualificações 

que o interlocutor oferece. 

A adaptação do conto mantém o trecho do narrador de maneira integral, na 

parte de cima da página, pois, como explicitado anteriormente, há a quebra da regra do 

narrador tradicional dos quadrinhos, surgindo, como adição, a testemunha que conta, 

com detalhes, a narrativa ao seu leitor. Ele irá aparecer nas legendas, sendo uma 

presença constante nas páginas, um diferencial do narrador habitual neste gênero 

textual, em que surge em momentos essenciais. Dessa forma, há o tipo de referência 

chamado ancoragem, de acordo com Barthes: “O texto dirige o leitor através dos 

significados da imagem e o leva a considerar alguns deles e a deixar de lado outros. a 

imagem dirige o leitor a um significado escolhido antecipadamente.” (1964, p. 38-41 

apud SANTAELLA, 2020, p. 51) 

Além disso, a página exibe quatro ilustrações, sobrepostas a uma fotografia de 

um veleiro no porto do Rio de Janeiro. Os pequenos quadros marcam um foco 

temporal na narrativa, pois revelam quatros importantes momentos, desde a espera 

de Camilo pelo navio, em maior escala, até o principal acontecimento, a ilustração 

que apresenta o primeiro encontro dos três personagens. Rita surge com aspecto de 

interesse e entusiasmo sobre o futuro amado, inserida em uma cor alaranjada, 

significando fascínio, alegria diante do novo conhecido. Portanto, o narrador 

implícito mostra o espaço, o tempo e as aparências dos personagens, ou seja, 

utilizando os elementos de situacionalização e qualificação do modo descritivo, para 

que o seu leitor esquematize mentalmente a cena. 
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Figura 11: Ilustração marcada de Rita (PESSOA, 2008, p. 11) 

 

 
Logo abaixo, o narrador verbal introduz a cena dos amigos, identificando e 

evidenciando a amizade dos dois naquele momento de chegada do advogado à 

cidade, criando um efeito sentimental, particular entre os dois personagens. Sobre 

esses pequenas cenas, Postema explicita o tempo como componente principal para a 

constituição de cada requadro: 

 
Normalmente, cada quadro individual apresenta um momento no tempo. 

A particularidade do momento retratado em quadros individuais codifica 

a narratividade: um momento que é mostrado não está finalizado. isso 

torna implícito que se trata de um fragmento de um todo maior. esse todo 

é a narrativa em progresso não importando o quanto seja simples. como 

resultado um quadro cria inevitavelmente uma atração para as imagens 

circundam com o objetivo de completar o potencial narrativo de uma 

única imagem de quadrinhos. (2018, p. 42) 

 

Assim, novamente, o narrador implícito utiliza o localizar-situar dentro dos 

requadros para fragmentar e perpetuar cada momento vivido pelos personagens, 

mostrando ao leitor, com todos os ângulos, a sucessão de ações no enredo. 
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Figura 12: Ilustração dos amigos e Camilo à espera do Navio (PESSOA, 2008, p. 11) 

 

 
Nesse sentido, as ilustrações de Flavio Pessoa acionam inferências internas e 

externas no leitor. Ao acionar a competência linguística, o narrador implícito 

apresenta ângulos de variadas cenas para que o leitor imagine a ambientação e a 

dinâmica entre os personagens, estruturando o sentido a partir dos recortes em cada 

quadro. Em uma mesma página, vê-se uma sequência de ações de três personagens: o 

amigo de infância volta de Portugal, enquanto o morador carioca o ajuda a encontrar 

domicílio na cidade, abraça o melhor amigo e conhece sua esposa. Assim, são 

detalhes importantes não só para o desenvolvimento da narrativa, mas também para a 

interpretação do leitor, já que ele necessita entender o início do caso. 

Outro exemplo de inferências internas e externas necessárias para 

interpretação da trama está nas páginas 6 e 8 da adaptação em quadrinhos, quando 

Rita discute com Camilo sobre sua ida à cartomante. Ali, vê-se a localização interna 

do ponto de encontro dos amantes. Este lugar é somente retratado e detalhado através 

da ilustração, com sofá vermelho em que o personagem masculino está sentado e a 

vista para a sala de jantar, onde sua amada encontra-se de pé. Além disso, gestos e 

olhares são destacados, como a lembrança da carta revelada para Rita na consulta e o 

olhar sério e concentrado, ao rememorar aquele instante. Enquanto isso, o texto 

original não aponta tais detalhes do 
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espaço interno, pois o narrador verbal não se preocupa com esta descrição do espaço, 

mas indica quem é a dona da casa e a localização geográfica, que não aparece na 

adaptação: 

 

A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma 

comprovinciana de Rita. Esta desceu pela rua das mangueiras na direção 

de Botafogo, onde residia; Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando 

de passagem para a casa da cartomante. (ASSIS, p. 378). 

 

A última oração é mantida na página 10 dos quadrinhos, ao exibir o 

personagem Camilo espiando a casa da cigana, como será explicitado em breve, 

sobre o uso das fotografias. Dessa maneira, as ilustrações causaram retiradas de 

alguns fragmentos descritivos da obra original, no entanto, revelaram outras que não 

foram exibidas no momento da primeira publicação. Ademais, elas geram inferências 

centrífugas externas situacionais, ao perceber gestos e posturas dos personagens, 

sujeito envolvidos na situação de comunicação. É através deste narrador implícito que 

o leitor-real, dentro da recepção, poderá discutir se o comportamento de Rita pode ser 

considerado malicioso ou autêntico e verdadeiro. 

Figura 13: Ilustrações do lugar e casal (PESSOA, 2008, p. 6) 
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O número e o tamanho dos quadrinhos também contribuem para marcar o 

ritmo da história e a passagem do tempo. por exemplo, quando é 

necessário comprimir o tempo, usa-se uma quantidade maior de 

quadrinhos. a ação então se torna mais segmentada, ao contrário da ação 

que ocorre nos quadrinhos maiores, mas convencionais. ao colocar os 

quadrinhos mais próximos uns dos outros, lidamos com a marcha do 

tempo no seu sentido mais estrito. o formato dos quadrinhos também tem 

uma função numa página em que é preciso transmitir uma regularidade de 

ação, dá-se aos quadrinhos o formato de quadrados perfeitos. (EISNER, 

2010, p. 30) 

 

Esse formato de quadrinhos perfeitos e em maior quantidade surge na página 

17 da adaptação, em que a narrativa volta para o seu momento inicial, com a 

personagem Rita consultando a cartomante e Camilo recebendo cartas anônimas 

sobre a traição cometida. Há sete quadros divididos em tamanhos semelhantes, com 

os cenários modificados para o efeito de localização ser efetivo para o leitor. Como 

exemplo, no primeiro quadro, há a fotografia da rua da casa da cartomante, com a 

amante saindo do local. Já no último quadrinho, o narrador implícito mostra uma 

cena do casal em sua própria residência, com Vilela mostrando-se “sombrio, falando 

pouco, como desconfiado.” (ASSIS, 2016, p. 380). 

 

Figura 14: Tempo comprimido nos quadrinhos (PESSOA, 2008, p. 17) 
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Como dito anteriormente, um diferencial da adaptação em quadrinhos de “A 

Cartomante” é o uso de fotografias. As imagens utilizadas na obra foram feitas no fim 

do século XIX e início do século XX, e, dentro da história em quadrinhos, servem 

como ambientação, garantindo o princípio de localização da trama, já respeitado no 

texto integral, como no trecho em que apresenta ao leitor o lugar da traição de Rita e 

Camilo: “A casa do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma 

comprovinciana de Rita. Esta desceu pela rua das Mangueiras, na direção de 

Botafogo, onde residia;” (ASSIS, p. 378). Para Santaella, 

 
Paradoxalmente a sua vocação para o eterno, aquilo que a foto capturou e 

congelou fica impregnado de sua própria temporalidade. Fotos são feixes 

de indicações temporais. Nesses feixes encontram-se as marcas do tempo 

não só do tema fotografado, como também do estado da arte do aparato 

técnico utilizado pelo fotógrafo. (2012, p.77) 

 

Machado, entre uma de suas mais variadas distintas características, sempre 

familiariza o seu leitor com as ruas da cidade carioca, fazendo com que seus 

personagens passeiem pelos principais cantos da capital do país no século XIX. Nesse 

sentido, a história em quadrinhos revela as imagens como pano de fundo da história, 

criando o mesmo efeito de localização que o narrador verbal apresentava na trama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15: Crédito das imagens utilizadas no conto (PESSOA, 2008, p. 32) 

 

O uso dessa ferramenta é tão frequente no texto que a adaptação utilizou as 

duas últimas páginas para colocar os créditos das imagens, com a descrição da 
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localização correta e a referência da página dentro do conto. As fotografias não irão 

ser fiéis ao lugar descrito pelo narrador em todas as ocasiões, pois algumas imagens 

serão de outras ruas próximas às mencionadas, mas servirão de cenário para ação dos 

personagens e irão constituir, perfeitamente, o componente de localização do modo 

descritivo. 

Outro exemplo está na própria apresentação da trama: A fotografia usada para 

a capa do conto adaptado exibe a antiga rua descrita anteriormente, hoje chamada de 

Evaristo da Veiga, e localiza o leitor diante da cidade do Rio de Janeiro em 1869, já 

que um dos principais pontos turísticos da cidade, os Arcos da Lapa, está no centro da 

fotografia, criando um efeito de confidência, ao revelar que o tempo, apesar de ter 

passado, não tirou a beleza do monumento carioca. 

Figura 16: Capa de “A Cartomante”, versão em quadrinhos (PESSOA, 2008) 

 

 
Para discutir sobre o Rio de Janeiro e as fotografias usadas em “A 

Cartomante” em sala de aula, é necessário inserir informações geográficas. Na década 

de 1860, a cidade fluminense já era a capital do país por cem anos e estava em 

pleno desenvolvimento. 
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Entretanto, antes da chegada do século XX, a Cidade Maravilhosa tinha outro apelido, 

de acordo com Mathias (1965, p. 217-286): 

 

Rio de Janeiro passava por graves problemas sociais, decorrentes em 

grande parte de seu rápido e desordenado crescimento, alavancado pela 

imigração europeia e pela transição do trabalho escravo para o trabalho 

livre; crescimento da população; aumento da pobreza; multiplicação dos 

cortiços; epidemias... Fama internacional de ‘porto sujo’ ou “cidade da 

morte.” 

 

Dessa maneira, para leitores que conhecem o Rio de Janeiro atualmente, há a 

tentativa de reconhecimento e comparação entre cidade antiga e nova, acionando 

competências enciclopédicas e praxeológicas. Para os leitores que não conhecem o 

lugar, imagens mentais, criadas a partir da imaginação, tornam-se ferramentas para a 

compreensão do texto. Martins (1994) 

 

Temos, então, mais um motivo para ampliar a noção de leitura. Vista num 

sentido amplo, independente do contexto escolar, e para além do texto 

escrito, permite compreender e valorizar melhor cada passo do aprendizado 

das coisas, cada experiência. Incorpora-se, assim, ao cotidiano de muitos o 

que geralmente fica limitado a uma parcela mínima da sociedade: ao 

âmbito dos gabinetes ou salas de aula e bibliotecas, a momentos de lazer 

ou de busca de informação especializada. Enfim, essa perspectiva para o 

ato de ler permite a descoberta de características comuns e diferenças 

entre os indivíduos, grupos sociais, as várias culturas; incentiva tanto a 

fantasia como a consciência da realidade objetiva, proporcionando 

elementos para uma postura crítica, apontando alternativas. (1994, p. 29) 

 

Se a capa já apresenta um dos maiores pontos turísticos do município, o 

professor pode levar aos alunos a localização dos encontros furtivos entre Camilo e 

Rita logo no início da discussão. Ademais, os alunos podem comparar, em mapas, o 

progresso da formação e ocupação dos terrenos no centro da cidade, local em que 

duas ruas descritas pelo narrador na história estão instaladas, além de encontrar 

outros monumentos históricos construídos após a época em que o conto é relatado, 

como o Teatro Municipal, inaugurado em 1909. Esta atividade já estava dentro das 

motivações do ilustrador e da editora Zahar, na época de produção da obra: 

 
A proposta era, além de criar um efeito visual que atraísse o olhar, trazer 

o Machado mais para próximo da realidade do leitor ao mostrar imagens 

do Rio de Janeiro, algumas das quais ele até pudesse conhecer, como os 

arcos da Lapa, e ver como eram diferentes outros lugares como o Largo da 

Carioca. Uma curiosidade é que tentamos ser fiéis aos logradouros 

mencionados por Machado. Aí, envolveu numa pesquisa sobre os nomes 

antigos, descobrimos que Rua dos Barbonos era a Evaristo da Veiga, a 

Rua da Guarda velha, onde Machado localiza a casa da cartomante, era a 

Avenida 13 de maio, ao lado de onde hoje se situa o Theatro Municipal. 

(PESSOA, 2020) 
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Por isso, uma sugestão de atividade para analisar a questão do espaço e tempo 

em “A Cartomante” é inserir um exercício interdisciplinar: para alguns alunos, a 

Literatura é uma arte desassociada da realidade, sem ligação com a vida e, por 

conseguinte, com outras disciplinas estudadas no Ensino Médio. Em uma atividade 

feita com os professores de Geografia e História, o docente de Literatura pode exibir a 

ligação entre as matérias ao discutir a transformação da cidade carioca, o modo de 

locomoção dos personagens comparado ao da população atualmente, além da 

gentrificação dos espaços mencionados pelo narrador. Dessa maneira, o conto torna-

se mais vivo na imaginação do aluno, seja ele carioca, seja ele morador de outra 

cidade brasileira, pois perceberá o princípio de localização e o efeito de realidade no 

texto, especialmente quando encontrar os logradouros no mapa. 

 

Figura 17: Mapa de 1860 (IMAGINERIO, 2021) e de 2021 (MAPS GOOGLE, 2021), com o 

encontro das ruas da Guarda Velha e dos Barbonos 

 

 
No mapa apresentado, há o encontro de duas ruas que surgem em “A 

Cartomante”: Rua da Guarda Velha e Ruas dos Barbonos, anteriormente mencionada. 

Dentro da narrativa, há a exibição da antiga rua da Guarda Velha, hoje Treze de 

Maio, no início da trama. Na versão original, Camilo pergunta a localização da casa 

da cartomante à Rita, e ela responde: “Aqui perto, na rua da Guarda Velha.” (2016, p. 

337). Já na adaptação, essa        parte é extraída e a intervenção do narrador na fotografia é 
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realizada através das legendas, com o trecho extraído do conto: “Camilo desceu pela 

rua da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante” (ASSIS, 

2016, p. 378) e da ilustração do personagem Camilo, que olha para a casa que 

compõe a imagem. Assim, o componente de localização do modo descritivo é feito 

pelo narrador verbal, através da ferramenta das legendas inseridas nos quadrinhos, e 

pelo narrador implícito, com as fotografias da mesma época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Fotografia da esquina da rua da Guarda Velha com intervenção do ilustrador (PESSOA, 

2008, p. 10) 

 

 
Nos quadrinhos, as imagens icônicas, que são uma aproximação da realidade 

ou estereotipadas, servem para que o leitor reconheça elementos compartilhados 

entre o seu mundo e o de Machado, por meio de seus saberes de crença e de 

conhecimento (imaginários sociodiscursivos), possibilitando que imagens mentais 

sejam elaboradas para ajudar na imaginação das sequências. À vista disso, a 

fotografia e a ilustração são produzidas e amarradas ao texto verbal do conto para 

recriar um ambiente de outrora, em que o leitor perceba, através das vestimentas dos 

personagens, meios de transportes e construções, o tempo e o espaço da trama. Para 

isso, tanto o fotógrafo, quanto o ilustrador possuem conhecimentos para uma boa 

composição de imagem, construindo sua arte de acordo com sua motivação e 

recursos estéticos, contrariando a afirmação de Cagnin (1975): 

o desenho difere da fotografia justamente na procura destes elementos 

colocados intencionalmente no quadro. O fotógrafo apresenta o que 
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conseguiu captar com um instrumento mecânico. O desenhista conhece 

uma porção de normas e recursos estéticos (o código icônico) e na 

composição do seu desenho procura conscientemente transmitir certos 

efeitos colaterais, além do significado literal da sua imagem e da história 

contada. (p. 97) 

 

Assim, a imagem carrega representações para o autor e seu destinatário, como 

afirma Monnerat (2013): 

 
Entender a imagem como discurso, portanto, significa, sobretudo, 

atribuir-lhe um sentido do ponto de vista social e ideológico (considerando 

as formações sociais em que se inserem o sujeito autor e o sujeito receptor 

do texto-não verbal), e não concebê-la como simples descrição, ou 

segmentação de seus elementos visuais. (MONNERAT, p. 411) 

 

A página abaixo pode exibir o que seria entender a imagem como discurso, 

em vez de recortá-la para interpretar pequenas partes, e auxiliar na mediação de 

leitura. A fotografia da rua Senhor dos Passos é usada como uma simulação da rua da 

Guarda Velha. Por cima, há a intervenção da ilustração, com as figuras de uma 

carroça e um cavalo caídos no meio do caminho. A imagem torna-se uma só: é a cena 

de uma rua atravancada por um meio de transporte muito comum no século XIX. Do 

ponto de vista do sujeito autor, algo rotineiro; dependendo da localização, o sujeito 

receptor pode interpretar como  algo único, ultrapassado, antigo, por nunca ter visto 

tal cena antes, conhecendo somente carros lançados recentemente e transportes 

públicos mais novos. 
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Figura 19: Intervenção da ilustração na fotografia (PESSOA, 2008, p. 21) 

 

 
O fechamento da trama, respeitando o princípio de coerência, apresenta o 

destino de cada personagem do triângulo amoroso. A estrutura dessa última cena é 

constituída de requadros sobrepostos à fotografia do lado interno de uma casa. 

A atenção aos detalhes da imagem também permite o levantamento de 

histórias “apagadas” durante a trama principal. A narrativa de Machado atravessa a 

segunda metade do século XIX no Brasil, em que a escravidão ainda era presente e 

debatida com as leis abolicionistas. Em 1872, através de um censo demográfico, nota-

se a maioria de africanos entre os 10 milhões de habitantes no país, principalmente no 

Rio de Janeiro, em que o povo escravizado chegava a quase 40% de toda a população 

(FUNDAÇÃO PALMARES, 2020). Apesar disso, a trama não contempla 

personagens negros, trazendo uma discussão sobre o porquê do apagamento desse 

grupo social em uma narrativa criada por um autor da mesma raça. Para alguns 
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estudiosos das obras de Machado de Assis, essa não exibição tem um motivo claro: a 

elite desconsiderava a existência deste grupo, importando somente para a sua vida 

pessoal, social e profissional aqueles que também eram considerados tão humanos 

como eles. Aos povos considerados inferiores, restava a escuridão do descaso e do 

abandono, não sendo citados durante a trama, nem quando prestam serviços. Desse 

modo, o autor denunciava esse desprezo ao criar uma narrativa em que o narrador 

prestaria sua atenção apenas aos que eram dignos de cidadania e honra naquela época. 

Por isso, em uma passagem, Camilo, durante o seu expediente, recebe um bilhete de 

seu melhor amigo: “No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo um bilhete 

de Vilela” (ASSIS, p. 380). A utilização do verbo “receber” na transitividade verbal 

direta não apresenta de quem Camilo apanhou o bilhete, somente o remetente do 

aviso. Assim, não há detalhes ou descrições sobre aquele que foi repassar a 

mensagem. 

No entanto, a ilustração confidencia quem entregou o recado a Camilo, a partir 

de uma interpretação do ilustrador sobre a época e seu contexto. Na transição do texto 

verbal para o não-verbal, os quadrinhos exibem um homem negro, de cabeça baixa, 

transferindo as palavras de Vilela escritas em um pequeno pedaço de papel. Ali está o 

lugar do negro na trama e na realidade daquela sociedade do século XIX: o serviçal, o 

subordinado, que desempenha o papel de criado para uma elite branca e com suas 

próprias preocupações. 

Figura 20: Cena da entrega do bilhete (PESSOA, 2008, p. 18) 
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Nesse sentido, o pequeno detalhe na história em quadrinhos pode suscitar 

uma ótima e necessária discussão em sala de aula: mesmo durante os últimos anos da 

escravidão no Brasil, os negros continuaram sendo vistos à margem da sociedade. O 

que mudou até o século XXI? Qual era o trabalho desta população após a liberdade 

conquistada com as leis promulgadas? A comparação entre o texto integral e a 

adaptação permite que o aluno perceba não somente a importância do ilustrador na 

autoria, mas a sutileza da crítica do autor do século retrasado, que ainda não poderia 

abertamente denunciar a negligência com a comunidade negra em um espaço como 

um jornal de grande circulação na capital brasileira. 

 

 
6.3 Os imaginários discursivos entre o mundo fictício e o mundo real 

 

 
A revelação do mensageiro de Vilela proposta pelo narrador implícito nas 

imagens da adaptação em quadrinhos abre oportunidades para entender os 

imaginários sociodiscursivos presentes na obra e na vida dos alunos, leitores do 

conto durante o Ensino Médio. Ao interpretar a obra, o leitor reconhecerá 

representações sociais que ainda podem estar presentes em diversos grupos sociais, 

incluindo o do próprio estudante, ou conhecer pensamentos e valores que, aos 

poucos, estão mudando na mente das novas gerações. 

Um dos exemplos a ser discutido em sala é o imaginário sociodiscursivos 

sobre o povo cigano. Como mencionado anteriormente neste trabalho, a fama das 

ciganas na mídia impressa na época da colônia e início da República chamou a 

atenção do conhecido Bruxo do Cosme Velho. “A Cartomante”, conto de Machado de 

Assis, foi publicado na primeira página da Gazeta de Notícias em 1884, no Rio de 

Janeiro, época em que o povo cigano ainda desembarcava no Brasil para fugir da 

perseguição na Europa. Então, 124 anos depois, em 2008, a adaptação em quadrinhos 

do mesmo conto foi lançada, por Flavio Pessoa e Mauricio O. Dias, com o propósito 

de ser utilizado em salas de aula, permitindo um novo olhar sobre o grupo social e 

sobre a questão das mulheres no país. 

A história conta o dilema da traição dentro de um triângulo amoroso no século 

XIX. Entre personagens principais e secundários, enxergam-se imaginários 

sociodiscursivos não somente presentes na ficção, mas na sociedade carioca daquela 
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época, permitindo, na leitura de jovens da nova geração, reflexões sobre prováveis 

mudanças ou manutenção desses imaginários no século XXI, principalmente 

quando movimentos sociais irrompem as mais variadas camadas para uma discussão 

intensa sobre direitos e deveres civis. 

Analisando os personagens, vê-se Rita, esposa de Vilela, que surge, 

inicialmente, com medo de Camilo deixar de amá-la. Para verificar sua suspeita, vai 

até uma cartomante. Desse modo, além de já indicar a traição cometida, revela uma 

mulher desesperada, que solicita consultas de uma outra mulher já indesejada no 

corpo social, o que já denunciaria seu caráter duvidoso. No entanto, o narrador ainda 

descreve sua atitude de “serpente”, ao enfeitiçar seu amado, simbolizando o pecado 

retratado na Bíblia, em que Adão é expulso do paraíso porque Eva e a serpente o 

convenceram a morder o fruto proibido. Assim, Rita será a personagem condenável 

da narrativa, juntamente à cartomante. A entrada dessa personagem mudará o destino 

dos amantes e do marido traído, além de evidenciar o sistema de crenças presente na 

ficção, na população do Rio daquela época e de atualmente. A presença das duas 

mulheres, com a adição da mãe de Camilo, irá apontar imaginários sociodiscursivos 

que reforçam qualidades negativas em relação à personalidade feminina, como a 

ganância, a luxúria e a heresia, além de características antes reprováveis nas 

mulheres, como a independência e o empoderamento. 

Por outro lado, a introdução de Camilo no começo da narrativa expõe um 

homem cético, ao conversar com sua amada Rita: “Era a mesma explicação que dava 

a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria 

dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante; (...)” (ASSIS, 2016, p. 377). O 

trecho, quando adaptado através da ilustração, exibe uma atitude de desdém, de 

zombaria no rosto de Camilo em relação ao que Rita fez naquela tarde, o que irá 

indicar uma característica essencial do personagem. 
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Figura 21: Início da trama (PESSOA, 2008, p. 5) 

 

 
Essa risada, aplicada também pelo narrador gráfico na adaptação, manifesta a 

característica mais importante do personagem para a trama e que gira em torno de 

mais um imaginário sociodiscursivo. Camilo é um personagem masculino que 

apresenta, além de uma submissão na vida, o valor do ceticismo em uma sociedade de 

base cristã. O narrador revela um homem que escolhe não acreditar em Deus, nem 

em crendices e superstições populares, mesmo que tenha sido criado por uma mãe 

religiosa: 

 
Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um 

arsenal inteiro de crendices, que a mãe lhe incutiu e que aos vinte anos 

desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, e 

ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os 

ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação 

total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não 

possuía um só argumento: limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque 

negar é ainda afirmar, e ele não formulava a incredulidade; diante do 

mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi andando. (ASSIS, 

2016, p. 377-378) 

 

O narrador afirma que as crendices são “vegetação parasita”, ou seja, um tipo 

de ser que vive na dependência de outras com a finalidade de extrair meios para sua 

própria sobrevivência. Dessa forma, esse tipo de crença necessita do homem para 

viver, pois, caso contrário, morre, diferentemente do cristianismo, que tem sua 

existência anterior ao indivíduo, sendo central para a existência humana, exatamente 

como um “tronco”, conforme descrito pelo enunciador. Vê-se, então, a presença de 

um imaginário cristão na fala do narrador, em que se baseia em uma noção de 

dualidade “crença correta X crença incorreta”, elegendo a fé cristã católica como a 
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adequada para toda a sociedade, contra qualquer outro tipo de crença existente no 

território. 

Além disso, nessa passagem transparece o desinteresse de Camilo sobre o que 

aprendeu com a mãe, alguém que acreditava em todo tipo de crença. Desse modo, 

novamente é observado o desequilíbrio da mulher que deposita confiança em 

preceitos fora da religião cristã, denotando um alerta sobre esses casos femininos. 

O trecho indicado, quando exposto nos quadrinhos, exibe uma superstição 

ainda presente na atualidade. Para diversas pessoas, atravessar o caminho de um gato 

preto atrai azar, sendo necessário fugir ou esperar a partida do animal. Assim, a 

ilustração expõe as pernas de Camilo passando pelo felino, manifestando o sinal de 

incredulidade por parte do personagem sobre as superstições que sua mãe lhe havia 

ensinado quando criança, mas que a juventude retirou. 

 

Figura 22: A trajetória de Camilo (PESSOA, 2008, p. 9) 

 

 
As superstições apresentadas através do gato, dentro dos quadrinhos, e do 

ensinamento da mãe de Camilo descritas pelo narrador verbal auxiliam no destaque 

de pensamentos daquela sociedade, pois há o imaginário sociodiscursivo que separa 

aqueles que acreditam nessas noções daqueles que são praticantes da fé católica, já que 

a doutrina ensina que seu fiel deve acreditar em Deus somente e em tudo o que Ele 

revelou, recusando objetos, rituais mágicos e gestos advindos dessas superstições. 
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No entanto, o medo do futuro e de uma atitude errada de Vilela faz Camilo 

crer naquilo que, antes, considerava bobo e inútil. Durante a ida a casa de seu melhor 

amigo, ele passa pela casa da cartomante e sente que deveria acreditar nas cartas, 

demonstrando sua indecisão sobre acreditar em um poder maior. Sua feição, ilustrada 

nos quadrinhos, expressa preocupação e medo, enquanto olha para as janelas da 

“morada do indiferente destino” (ASSIS, 2016, p. 381), ou seja, a casa da 

cartomante. Camilo pergunta a si mesmo sobre o que deve ser sua próxima atitude: 

continuar o caminho até a casa de Vilela ou parar e pedir ajuda à cigana. Neste 

sentido, nota-se a fraqueza do homem em Camilo, pois não tem o caráter decidido e 

firme que seu melhor amigo carrega, revelando duas personalidades diferentes entre 

os dois personagens, sendo Camilo o homem covarde. Então, prestes a ser 

convencido novamente por uma mulher traiçoeira, é levado para um destino tortuoso, 

consequência da criação ruim de sua mãe, da manipulação de Rita e da cartomante, 

além do desrespeito às crenças católicas. 

 
 

Figura 23: Chegada à casa da cartomante (PESSOA, 2008, p. 22) 

 

 
Se Camilo, inicialmente, não se importava com as mais variadas crenças, a 

obra cria uma abertura para a interpretação de que Vilela era o contrário. Enquanto o 

amante era fraco, indeciso e cético, o marido se apresenta sempre como forte, 

experiente, determinado e cristão. Vilela é um homem correto, que sempre esteve ao 

lado de seu amigo de infância, apoiando-o até na hora do falecimento de sua mãe. 
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Tornou-se advogado, sabendo, inclusive, as leis que, um dia, poderiam favorecê-lo. 

Dessa forma, sua imagem de bom homem estava sendo manchada pelos dois 

amantes, precisando utilizar a racionalidade, característica manifestada como algo 

pertinente ao masculino, em um momento difícil. Assim, ao final da história, toma a 

decisão de assassinar a esposa e o melhor amigo, com o objetivo de recuperar sua 

honra diante da sociedade, apoiado pela Igreja Católica e pela lei brasileira: 

Achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá 

matar assi a ela, como o adúltero (7) [...] E não sómente poderá o marido 

matar sua mulher e o adúltero, que achar com ella em adultério, mas ainda 

os que pôde licitamente matar, sendo certo que lhe cometerão adultério 

(2); e entendendo assi provar, e provando depois o adultério per prova 

lícita e bastante conforme à Direito, será livre sem pena alguma [...]. 

(ORDENAÇÕES FILIPINAS, Livro 5 Tit. 38) 

 

Infelizmente, até o presente século, há o imaginário de que homens podem 

agir contra corpos femininos, porque precisam manter o prestígio e a honra 

masculina frente a sua classe social, seja dominando esses corpos, seja 

exterminando-os. 

Figura 24: Desfecho da trama (PESSOA, 2008, p. 31) 
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A última página da adaptação apresenta a última sequência da trama. Em 

pequenos requadros, observa-se a investida de Vilela em Camilo, encostando o 

revólver em sua barriga e atirando duas vezes, deixando-o cair morto no chão, 

próximo ao corpo de Rita. O personagem assassino não se mostra completamente, 

apenas suas mãos, responsáveis pela atitude. Dessa forma, os dois personagens que 

iniciam a narrativa juntos, cometendo o crime da traição, ganham sua sentença no 

final, também juntos, mas na morte. 

Finalmente, a cartomante é a personagem que não só irá auxiliar no infeliz 

destino das outras figuras, mas também desencadeará imaginários sociodiscursivos e 

estereótipos. Como já citado, a mulher que ousava prever o futuro era considerada 

imprópria para a sociedade, pois desobedecia às orientações da Igreja, sendo assim, 

alguém excluído e solitário, quando não possuísse família. Esse imaginário, baseado 

nos preceitos da Bíblia, justifica a personagem que vive sozinha na rua da Guarda 

Velha, onde Rita, primeiramente, a procura para uma consulta e, ao final da história, 

Camilo atravessa e decide pedir os seus conselhos. No conto, sua imagem surge no 

ápice da trama, quando irá atender seu mais novo cliente masculino. Sua descrição 

disponibilizada pelo narrador expõe que “era uma mulher de quarenta anos, italiana, 

morena e magra, com olhos sonsos e agudos.” (ASSIS, 2016, p. 383). 

 

Figura 25: A ilustração da cartomante (PESSOA, 2008, p. 23) 
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Na história em quadrinhos, a cartomante tem a aparência já marcada ao longo 

dos anos, sendo um estereótipo, uma imagem cristalizada. É uma mulher que atinge 

mais de 40 anos de vida, de cabelos negros e longos (o comprimento é símbolo de 

fertilidade para os ciganos), e vestido longo e com camadas. Suas condições 

econômicas são modestas, isolada em uma casa escura e suja, que também se 

torna seu local de trabalho. Seu comportamento social não é o correto, sendo 

bastante quieta, sem amigos ou família. Sendo assim, uma mulher inadequada para 

os padrões da sociedade, servindo como mau exemplo dentro da cidade. Esse 

imaginário é existente há alguns séculos, visto que Miguel de Cervantes, em La 

Gitanilla, já partilhava esse pensamento com seus leitores: 

 
Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser 

ladrones: nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para 

ladrones y, finalmente, salen con ser ladrones corrientes y molientes a 

todo ruedo; y la gana del hurtar y el hurtar son en ellos como acidentes 

inseparables, que no se quitan sino con la muerte. (CERVANTES, 2009, 

p.1) 

 

Afirmar que o cigano possui a marca de nascer ladrão e se aperfeiçoar na 

profissão reforça a exclusão dessa classe social ao longo dos séculos, evitando, até 

propositalmente, uma integração com a sociedade e uma promoção da diversidade 

religiosa. A ligação da mulher cartomante com os crimes é exposta no conto e em 

sua adaptação, na passagem em que Camilo paga os serviços oferecidos pela cigana. 

Como não sabia o valor correto, ele entrega uma nota muito mais alta do que, 

geralmente, ela recebia, surpreendendo-a. 

 

Figura 26: Pagamento da cartomante (PESSOA, 2008, p. 27) 
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A expressão de admiração no rosto da cartomante e seus comentários furtivos 

manifestam uma mulher com segundas intenções, ambiciosa, usurpando o dinheiro 

do homem através de seu desespero. Assim, seu desejo de furtar é um exemplo do 

imaginário em torno desse grupo social, que tem seu trabalho dentro do misticismo 

não só relacionado à incredulidade, mas ao crime pela propaganda enganosa e 

estelionato. 

Além disso, o ambiente do Rio de Janeiro também irá apontar imaginários 

sociodiscursivos fundamentados no saber de crenças. O conto explicita um 

detalhe curioso acerca do nome do local em que os amantes se encontravam. “A casa 

do encontro era na antiga rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de 

Rita. Esta desceu pela rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia;” 

(ASSIS, 2016, p. 378). A palavra “barbono” significa “capuchinho”, um religioso da 

Ordem de São Francisco. Assim, há uma dupla traição ocorrendo: Rita trai seu 

marido, assim como a fé cristã, dentro de uma rua com nome proveniente do 

catolicismo. 

Os quadrinhos somente revelam a rua da Cartomante, chamada de Guarda 

Velha, hoje Treze de Maio, salientando a dimensão da trabalhadora, que também 

ganha o título do conto, e do lugar que será retomado no clímax da narrativa. 

Sem o tempo e dedicação sobre a obra, o aluno não tem a possibilidade de ler 

a obra e perceber tais detalhes, compreendendo a necessidade de adquirir o resumo 

publicado por um leitor na internet ou ouvir as interpretações já formadas do seu 

docente, com o objetivo único de obter nota satisfatória e conseguir vagas em 

concursos. Enquanto isso, esses estudantes, por vezes, também lutam por causas 

feministas fora do ambiente escolar, sem perceber que possuem um arsenal de 

argumentos para o mesmo movimento dentro das aulas de Literatura. Não sabem o 

valor da discussão sobre Rita, Capitu, Helena (personagem principal do romance de 

mesmo nome, escrito por Machado de Assis) e tantas outras personagens, mulheres 

que ajudam a descobrir o percurso da história feminina no país e podem contribuir 

em estudos sociais. Assim, não é só a Literatura que é enfraquecida. Em momentos 

sombrios de um país sem um futuro nítido, a criação de cérebros montados para a 

reprodução de valores subordinados e trabalhos menosprezados torna-se temerária, já 

que necessitamos urgentemente de pessoas ousadas para o bem coletivo nacional. 
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Qualquer que seja a concepção do processo de leitura, o saber sempre 

ocupa um lugar preponderante e essencial. Numa sociedade tão desumana 

como a nossa, marcada pela exploração e alienação do homem, o saber 

oriundo de leituras criticamente feitas é essencial ao estado de vigilância e 

lucidez de qualquer cidadão. Sem uma predisposição à dúvida embasada 

no saber objetivo dos fatos, o risco de se cair nas malhas da manipulação é 

muito maior. (SILVA, 1993, p. 88) 

 

Assim, o aluno torna-se sua principal consequência, pois termina sua fase 

escolar sem senso crítico e alienado em sua própria cultura. As disciplinas escolares 

não desenvolveram cidadãos conscientes e, em especial a Literatura, a qual não 

conseguiu exibir o panorama artístico e histórico brasileiro, desligada do real, do 

atual, da vivência desses estudantes. Nesse quadro considerado, o professor, diante da 

leitura, não liberta, mas aprisiona cérebros que podiam ser muito mais do que 

reprodutores de valores: 

educar para a adaptação ao meio, ou seja, submeter os educandos à ordem 

estabelecida, tornando-os dóceis e submissos às estruturas sociais 

vigentes. Neste caso, a pregação do conformismo e da obediência, com o 

objetivo de conservar ou reproduzir o atual sistema de valores, é a tônica 

das ações executadas pelos educadores. Em termos de leitura, o texto é 

imposto e não proposto: sua mensagem deve ser acatada e nunca 

contestada pelo leitor; (...) (SILVA, 1995, p. 77) 

 

Introduzir de forma gradativa o ato de ler literatura na vida de educandos é 

preencher gradativamente um estágio de conscientização social e humana, tanto para 

adquirirem os conhecimentos necessários dos quais os vestibulares emanam, como 

também, obterem a plena percepção de que a leitura de textos (tanto os clássicos, 

literários ou obras contemporâneas, quanto artigos de jornais e tantos outros gêneros) 

são de grande importância para dotar suas vidas de algum sentido. 

Para o professor, o ato de ler não pode ser introduzido na vida do aluno como 

uma obrigação ou como uma mera forma de mobilização social, ou seja, ler os livros 

somente para ingressar na faculdade, cursar e conseguir um emprego. Se Tzvetan 

Todorov (2009), em A literatura em perigo, alertava sobre a mera transmissão de 

conteúdos básicos, como estrutura e historicidade da literatura, nas aulas escolares, é 

perceptível o dever como docentes da matéria. Isso não pode ser contemplado. Deve-

se ir contra a maré da precarização educacional. A prática pedagógica deve estar 

alinhada com os objetivos de mudança do status passivo dos alunos para torná-los 

cada vez mais ativos na construção dos saberes, como sujeitos, no lugar da produção, 

e como sujeitos analisantes das obras literárias, possuindo a leitura dos textos e gosto 

pela literatura estimulados gradativamente e sempre tendo como referência a 
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realidade na qual esses estudantes estão inseridos. Não são só os alunos que 

necessitam fazer inferências interdiscursivas em seu processo de interpretação; os 

professores também devem incluir outros saberes dentro de seus momentos literários 

em sala de aula, tornando-a completa, rica em experiências e competências. 



117  

 

7 A cigana leu o meu destino... 

 

 
Este trabalho nasceu de perguntas e inquietações de uma professora de Literatura 

que assiste, alarmada, ao distanciamento dos alunos da leitura literária dentro e fora da 

escola. Apesar dos problemas atuais relacionados à educação, como tempo de preparação 

de aula, tempo para a prática, número de alunos em sala de aula e outras condições de 

trabalho, o docente sempre pensa em melhorar sua própria didática e realizar de maneira 

contínua seu juramento de formatura. Além disso, o sonho de ensinar a apreciar literatura e 

outras artes sempre está dentro do professor, mesmo sabendo que a formação de leitores 

literários precisa de mudanças, tanto do lado docente, quanto do lado discente. 

O ensino básico precisa formar cidadãos críticos, conscientes da cultura nacional, e 

isso passa, inevitavelmente, pela leitura. O texto precisa estar no centro do estudo, e não ser 

um pretexto, um mero exemplo de movimentos literários exibidos em sala, acessório de 

uma aula, em que somente o sentido da língua é valorizado e perpetuado na mente de 

jovens e adolescentes quando lembram das aulas de Língua Portuguesa e Literatura. Se é a 

partir da interação entre interpretador e texto que o sentido é construído, o docente deve 

incentivar, de maneira concreta, a aproximação entre o jovem e a obra literária, apoiando-

se na leitura e na mediação dentro da escola. Do contrário, o desejo do professor em ver 

uma turma completa lendo Machado de Assis, José de Alencar e Mário de Andrade pode 

não acontecer, pois a apresentação e a afinidade entre leitor e obra poderão não existir sem 

o estímulo feito pelo professor. 

Este trabalhou pretendeu mostrar que a Literatura é a arma da conexão entre o 

clássico, o antigo e o atual. Se as relações sociais modernas estão proporcionando debates 

intensos em casa e na internet, por que a sala de aula também não pode ser um lugar de 

discussão, unindo obras tão importantes para a cultura brasileira com as demandas da nova 

geração? As meninas e mulheres da sociedade brasileira precisam saber que sua luta não é 

nova, e há registros na história e na cultura que dão base para suas reivindicações, para que 

exijam mudanças que Capitu e Rita não puderam presenciar. 

Isso revela que a escola é espaço de construção, mas não é só o professor que deve 

criar e montar a bagagem do aluno: o discente não é um vaso vazio. É necessário entender 

que o aluno também pode trilhar seu caminho, contribuir para a compreensão de textos, 

expandir os sentidos a partir do que ele também conhece. Caso não possua um 
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conhecimento específico, o professor entra no processo: cria conexões, evidencia 

referências históricas, literárias, sociais, desabrochando novos mundos para aquele que lê. 

É importante salientar que não é somente o estudante que irá aprender nesse processo, pois 

o professor nunca deixará de ser aluno. Sua construção como ser humano, cidadão e 

profissional é eterna. 

Logo, pode não ser novidade a presença de Machado de Assis para o docente, no 

entanto, para o estudante é. Introduzir obras clássicas e estimular a análise na turma deve 

ser prazerosa para ambos, mas não um fardo. Por isso, apresentar “A Cartomante” em um 

novo formato não é uma afronta à Literatura Brasileira, como alguns da sociedade civil 

pensam, mas é uma tentativa de trazer de volta os alunos e as paixões para a sala de aula. 

Ler, entender e valorizar a história em quadrinhos é compreender que a arte de 

contar histórias independe do gênero estruturado, não sendo a imagem uma ameaça à 

Literatura, pois ela sempre esteve presente na sexta arte, nem aos clássicos que estudiosos e 

amantes possuem em suas prateleiras. Desta forma, esta grande reflexão aqui proposta 

sobre maneiras de diversificar o ensino de grandes obras da Literatura Brasileira no 

ambiente escolar, desenvolvendo habilidades no campo da interpretação e competências 

leitoras de modos diferentes, envolvendo jovens, o tradicional e o inovador, foi feita a partir 

da Semiolinguística, teoria transdisciplinar. 

Dentro do estudo dos modos de organização do discurso, explicitado por Patrick 

Charaudeau, descobriram-se elementos de análise para a comparação entre as obras 

referenciadas (o original e o adaptado), como os princípios de organização da trama e os 

protagonistas da encenação narrativa, não objetivando um julgamento qualitativo entre 

ambas, mas um destaque de características que tornam tais obras importantes para a 

Literatura Brasileira, como arte e como ferramenta para ensino. 

O estudo demonstra que, enquanto o narrador no conto original se encarrega de 

contar a história descrevendo as sequências e transmitindo todos os detalhes pertinentes à 

sua motivação narrativa, para uma efetiva projeção mental do leitor, o papel do narrador na 

adaptação em quadrinhos divide-se em dois: o narrador, no verbal, presente nas legendas 

ao longo de toda a trama, e o narrador implícito da imagem, presente nas fotografias e 

ilustrações. Assim, nota-se que o olhar do artista influencia no texto do autor consagrado, 

pois atualiza o clássico, sem sacrificar o encadeamento das sequências, garantindo as 

descrições, os comentários e a organização da trama. 

Por essa razão, se o narrador implícito contribui para a interpretação e compreensão 

de uma narrativa verbo-visual, nota-se que o ilustrador também é autor da obra, pois 
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organiza o discurso com base na parte verbal e recria as descrições e o olhar do narrador do 

texto integral. Mas isso não retira o mérito de Machado de Assis, como alguns estudiosos 

consideram. Machado é o grande gênio por trás da trama e sua importância não será reduzida 

pela introdução de um coautor. Ao contrário, Flavio Pessoa redireciona o holofote para o 

seu modo único de escrita, adicionando os fios coloridos da ilustração à do Bruxo do 

Cosme Velho. 

Assim, um texto materializado em imagens pode ter um fim em si, como toda arte, 

mas pode desenvolver mulheres e homens dentro de sua natureza social e histórica, como 

sempre reiterou Paulo Freire. Ele pode ser porta para leituras mais densas, mas também 

pode ser ferramenta para profundas análises. Em uma sociedade em que as imagens 

ganham cada vez mais poder na comunicação entre pessoas, a atividade de interpretação de 

textos não-verbais torna-se essencial dentro de sala, principalmente a história em 

quadrinhos sendo um famoso gênero cultural popular, querido entre jovens e contendo alta 

complexidade de elaboração. 

Além disso, dentro da análise, pode-se perceber que há a presença de imaginários 

sociodiscursivos relacionados aos saberes de crença de maneira intensa na narrativa de 

Machado de Assis. Esses saberes, apesar de serem formulados pelo homem há muitos 

séculos, até antes de Cristo, e em inúmeros grupos sociais, não são passíveis de fácil 

verificação, assim partindo do julgamento individual e do subjetivismo do sujeito para 

entender, acreditar ou rechaçar tais crenças. Dessa forma, ao longo do tempo, imaginários 

nasceram e se perpetuaram a partir da distinta separação entre aqueles que acreditam 

naquela que foi religião oficial do Brasil até 1891, mas ainda presente na maioria da nação 

brasileira, de outros que possuíam outras crenças consideradas inferiores em quantidade e 

virtude, afastando-os do convívio social e de fundamentos essenciais ao ser humano, como 

a dignidade. 

No território brasileiro do século XIX, destaca-se a obediência aos princípios da 

Bíblia pela maioria da população brasileira, até mesmo de povos originários e escravizados, 

como forma de submissão e ocultação de suas verdadeiras raízes. Assim, a diversidade 

religiosa pela qual lutamos em nossos dias não era costume de séculos atrás, sendo 

considerados naturais os julgamentos sobre religiões ou crenças superiores e inferiores. 

Então, nota-se que os imaginários reforçam comportamentos sociais definidos para 

cada papel dentro da comunidade. Enquanto mulheres que acreditam em crenças alternativas 

à oficial e prestigiada são interpretadas como loucas e desalmadas, aquelas que trabalham, 

principalmente com elementos místicos, são impostoras e péssimo exemplo para outras 
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senhoras e moças. São mulheres tortas, de olhares agudos ou oblíquos, como aquela Capitu, 

em outra obra machadiana famosa, e serpentes, como Rita. São vidas norteadas por 

imaginários baseados no catolicismo, que eram moldadas por essa doutrina dentro das 

áreas da família, da casa e da educação feminina. 

Por outro lado, homens detêm a razão, seja escolhendo seguir a religião considerada 

correta, seja decidindo pelo ateísmo. O papel masculino possui poderes no ambiente 

político e social, conservando, para isso, toda a instrução dada em escolas e faculdades. A 

eles, não há punição da sociedade para erros considerados passionais, possuindo a 

justificativa de “ser homem” para qualquer equívoco causado, exceto quando outro 

homem, de maior status, é atingido. Nesse caso, o exemplo de Camilo se encaixa: morre 

para retirar o mal daquela cidade, pois feriu um advogado de boas condições financeiras, 

além de detentor da boa moral e bons costumes. 

Por fim, pelo fato de a história em quadrinhos ser um gênero de estatuto ficcional, 

há um predomínio de simulações de situações possíveis, configuradas para explicar ou 

descrever o mundo, de maneira que o leitor se identifique e perceba sua realidade ali 

inserida. Assim, na  adaptação, vê-se que Rita representa a mulher do século XIX, pois 

é casada com Vilela, portanto, deveria respeitar os preceitos bíblicos em relação ao seu 

matrimônio, mas decide desrespeitar esses princípios e criar seu próprio destino e 

personalidade, contrariando toda a sociedade. Desse modo, a história em quadrinhos dá 

vida nova ao conto de séculos atrás e permite que novos leitores possam se conectar 

com os clássicos, discutindo sobre tempos antigos e atuais, interpretando imaginários 

sociodiscursivos de todas as épocas e grupos sociais. 

Portanto, se a leitura precisa avançar para o universo da conscientização, para 

formação do senso crítico e da construção dos conhecimentos a partir da troca de diálogos 

entre os alunos com orientação do professor, sem esquecer das obras do passado, é o 

processo da prática de leitura em sala de aula que deve mudar. Com obras curtas e clássicas, 

como o conto e a crônica, e novos gêneros textuais utilizando tramas renomadas, o aluno irá 

aprender o costume do ato de ler, sem que seja um mero mecanismo para sua aprovação no 

vestibular, mas que seja uma leitura dotada de algum sentido, para o proveito do ócio e, 

também, para arquitetura de sua própria visão de mundo. E, analisando o outro lado dessa 

balança, o docente revelará ao aluno uma língua para além de classes gramaticais e 

morfossintaxe, trazendo os efeitos de sentido, contextos, situações e intenções de 

comunicação para dentro do ambiente escolar, de forma que o aluno entenda as diversas 

técnicas inclusas em seu “poder dizer”. O texto literário está permeado de intenções, de 
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influências e de saberes, prontos para serem analisados também pelo docente dentro de sala. 

Consequentemente, ao ler a reinvenção de “A Cartomante”, por Flavio Pessoa e 

Mauricio O. Dias, reinventará também sua própria didática, seu próprio local de trabalho, e 

o passado ruim da leitura na educação brasileira, mostrando que tudo pode ser 

reinaugurado a qualquer momento. 
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Anexos 

 
 

A Cartomante 

de Machado de Assis 

 

 
 

Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a 

nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa 

sexta- feira de novembro de 1869, quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar 

uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras. 

 

— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. Pois saiba que fui, e que 

ela adivinhou o motivo da consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas 

começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora gosta de uma pessoa..." Confessei que 

sim, e então ela continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim declarou-me que eu 

tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade... 
— Errou! interrompeu Camilo, rindo. 

— Não diga isso, Camilo. Se você soubesse como eu tenho andado, por sua causa. 
Você sabe; já lhe disse. Não ria de mim, não ria... 

 

Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria 

muito, que os seus sustos pareciam de criança; em todo o caso, quando tivesse algum 

receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois, repreendeu-a; disse-lhe que era 

imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois... 
 

— Qual saber! tive muita cautela, ao entrar na casa. 

— Onde é a casa? 

— Aqui perto, na Rua da Guarda Velha; não passava ninguém nessa 

ocasião. Descansa; eu não sou maluca. 

 

Camilo riu outra vez: 

 

— Tu crês deveras nessas cousas? perguntou-lhe. 

 

Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia 

muita cousa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência; mas o 

certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava 

tranqüila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as 

ilusões. Também ele, 

em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um arsenal inteiro de crendices, que a 

mãe lhe incutiu e que aos vinte anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa 

vegetação parasita, e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe 

ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida, e logo depois em uma só negação total. 

Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só 

argumento: limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não 

formulava a incredulidade; diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros, e foi 

andando. 

Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada; 
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Camilo, não só o estava, mas via-a estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes, 
e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do 
encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta 
desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia; Camilo desceu 
pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. 

Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. 

Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de 

magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo 

médico; mas o pai morreu, e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um 

emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma 

dama formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo 

arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. 

 
— É o senhor? exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu 

marido é seu amigo, falava sempre do senhor. 

 

Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. 

Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as 

cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e 

interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos: contava trinta anos, Vilela vinte e 

nove e Camilo vinte e seis. Entretanto, o porte grave de Vilela fazia-o parecer mais velho 

que a mulher, enquanto Camilo era um ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto 

a ação do tempo, como os óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para 

adiantar os anos. Nem experiência, nem intuição. 

Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a mãe de 

Camilo, e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela 

cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e 

ninguém o faria melhor. 

Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que gostava de 

passar as horas ao lado dela, era a sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas 

principalmente era mulher e bonita. Odor di feminina: eis o que ele aspirava nela, e em 

volta dela, para incorporá- lo em si próprio. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e 

passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez e jogavam às noites; — ela mal, — ele, 

para lhe ser agradável, pouco menos mal. Até aí as cousas. Agora a ação da pessoa, os 

olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os consultavam antes de o 

fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de 

Vilela uma rica bengala de presente e de Rita apenas um cartão com um vulgar 

cumprimento a lápis, e foi então que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia 

arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo 

menos, deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a 

mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, assim são as 

cousas que o cercam. 

Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi-se 

acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, e pingou-lhe o 

veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo 

sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não 

tardou que o sapato se acomodasse ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, 

pisando folgadamente por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que 

algumas saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de Vilela 

continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe 
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chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo teve medo, e, 

para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este botou-lhe as 

ausências. Camilo respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou 

astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente. Pode ser que 

entrasse também nisso um pouco de amor-próprio, uma intenção de diminuir os 

obséquios do marido, para tornar menos dura a aleivosia do ato. 

Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para 

consultá- la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Vimos que a cartomante 

restituiu-lhe a confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter feito o que fez. Correram 

ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais duas ou três cartas anônimas, tão 

apaixonadas, que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum 

pretendente; tal foi a opinião de Rita, que, por outras palavras mal compostas, formulou 

este pensamento: — a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel; só o 

interesse é ativo e pródigo. 

Nem por isso Camilo ficou mais sossegado; temia que o anônimo fosse ter com 
Vilela, e a catástrofe viria então sem remédio. Rita concordou que era possível. 

 

— Bem, disse ela; eu levo os sobrescritos para comparar a letra com as das cartas 

que lá aparecerem; se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a... 

 

Nenhuma apareceu; mas daí a algum tempo Vilela começou a mostrar-se sombrio, 

falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso 

deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar à casa deles, tatear o marido, e 

pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia; 

aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mais valia 

acautelarem-se, sacrificando- se por algumas semanas. Combinaram os meios de se 

corresponderem , em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. 

No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete de Vilela: 

"Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora." Era mais de meio-dia. Camilo saiu 

logo; na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório; por que em casa? 

Tudo indicava matéria especial, e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe 

trêmula. Ele combinou todas essas cousas com a notícia da véspera. 
 

— Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora, — repetia ele com os olhos 

no papel. 
 

Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama, Rita subjugada e lacrimosa, 

Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria, e 

esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu, tinha medo: depois sorriu amarelo, e em todo 
caso repugnava- lhe a idéia de recuar, e foi andando. De caminho, lembrou-se de ir a casa; 

podia achar algum recado de Rita, que lhe explicasse tudo. Não achou nada, nem 
ninguém. Voltou à rua, e a idéia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais 

verossímil; era natural uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara 
antes; podia ser que Vilela conhecesse agora tudo. A mesma suspensão das suas visitas, 

sem motivo aparente, apenas com um pretexto fútil, viria confirmar o resto. 

Camilo ia andando inquieto e nervoso. Não relia o bilhete, mas as palavras 

estavam decoradas, diante dos olhos, fixas, ou então, — o que era ainda pior, —eram-

lhe murmuradas ao ouvido, com a própria voz de Vilela. "Vem já, já, à nossa casa; 

preciso falar-te sem demora." Ditas assim, pela voz do outro, tinham um tom de 

mistério e ameaça. Vem, já, já, para quê? Era perto de uma hora da tarde. A comoção 
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crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a crê-lo 

e vê-lo. Positivamente, tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que, se 

nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois rejeitava a idéia, vexado 

de si mesmo, e seguia, picando o passo, na direção do Largo da Carioca, para entrar num 

tílburi. Chegou, entrou e mandou seguir a trote largo. 

 
"Quanto antes, melhor, pensou ele; não posso estar assim..." 
 

Mas o mesmo trote do cavalo veio agravar-lhe a comoção. O tempo voava, e ele 

não tardaria a entestar com o perigo. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tílburi teve 

de parar, a rua estava atravancada com uma carroça, que caíra. Camilo, em si mesmo, 

estimou o obstáculo, e esperou. No fim de cinco minutos, reparou que ao lado, à esquerda, 

ao pé do tílburi, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez, e nunca ele 

desejou tanto crer na lição das cartas. Olhou, viu as janelas fechadas, quando todas as outras 

estavam abertas e pejadas de curiosos do incidente da rua. Dir-se-ia a morada do indiferente 

Destino. 

Camilo reclinou-se no tílburi, para não ver nada. A agitação dele era grande, 

extraordinária, e do fundo das camadas morais emergiam alguns fantasmas de outro tempo, 

as velhas crenças, as superstições antigas. O cocheiro propôs-lhe voltar à primeira travessa, 

e ir por outro caminho: ele respondeu que não, que esperasse. E inclinava-se para fitar a 

casa... Depois fez um gesto incrédulo: era a idéia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao 

longe, muito longe, com vastas asas cinzentas; desapareceu, reapareceu, e tornou a esvair-

se no cérebro; mas daí a pouco moveu outra vez as asas, mais perto, fazendo uns giros 

concêntricos... Na rua, gritavam os homens, safando a carroça: 

 

— Anda! agora! empurra! vá! vá! 

 

Daí a pouco estaria removido o obstáculo. Camilo fechava os olhos, pensava em 

outras cousas: mas a voz do marido sussurrava-lhe a orelhas as palavras da carta: "Vem, já, 

já..." E ele via as contorções do drama e tremia. A casa olhava para ele. As pernas queriam 

descer e entrar 

. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco... pensou rapidamente no inexplicável de 

tantas cousas. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários: e a mesma 

frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro: "Há mais cousas no céu e na terra do 

que sonha a filosofia... " Que perdia ele, se... ? 

Deu por si na calçada, ao pé da porta: disse ao cocheiro que esperasse, e rápido 

enfiou pelo corredor, e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o 
corrimão pegajoso; mas ele não, viu nem sentiu nada. Trepou e bateu. Não aparecendo 

ninguém, teve idéia de descer; mas era tarde, a curiosidade fustigava-lhe o sangue, as 
fontes latejavam-lhe; ele tornou a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher; era a 

cartomante. Camilo disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por 
uma escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, mal 

alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes 

sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que destruía o prestígio. 

A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as costas 

para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no rosto de Camilo. Abriu 

uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Enquanto as 

baralhava, rapidamente, olhava para ele, não de rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma 

mulher de quarenta anos, italiana, morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. 

Voltou três cartas sobre a mesa, e disse-lhe: 
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— Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande 

susto... Camilo, maravilhado, fez um gesto afirmativo. 
— E quer saber, continuou ela, se lhe acontecerá alguma cousa ou não... 

— A mim e a ela, explicou vivamente ele. 

 
A cartomante não sorriu: disse-lhe só que esperasse. Rápido pegou outra vez das 

cartas e baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas; baralhou-as bem, 

transpôs os maços, uma, duas. três vezes; depois começou a estendê-las. Camilo tinha os 

olhos nela. curioso e ansioso. 

 

— As cartas dizem-me... 
 

Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que 

não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro; ele, o terceiro, ignorava 

tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela: ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe 

do amor que os ligava, da beleza de Rita... Camilo estava deslumbrado. A cartomante 

acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. 

— A senhora restituiu-me a paz ao espírito, disse ele estendendo a mão por cima 
da mesa e apertando a da cartomante. 

 

Esta levantou-se, rindo. 

 

— Vá, disse ela; vá, ragazzo innamorato... 

 

E de pé, com o dedo indicador, tocou-lhe na testa. Camilo estremeceu, como se 

fosse a mão da própria sibila, e levantou-se também. A cartomante foi à cômoda, sobre a 

qual estava um prato com passas, tirou um cacho destas, começou a despencá-las e comê-

las, mostrando duas fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Nessa mesma ação 

comum, a mulher tinha um ar particular. Camilo, ansioso por sair, não sabia como pagasse; 

ignorava o preço. 

 

— Passas custam dinheiro, disse ele afinal, tirando a carteira. Quantas quer 

mandar buscar? 
— Pergunte ao seu coração, respondeu ela. 

 

Camilo tirou uma nota de dez mil-réis, e deu-lha. Os olhos da cartomante 
fuzilaram. O preço usual era dois mil-réis. 

 
— Vejo bem que o senhor gosta muito dela... E faz bem; ela gosta muito do senhor. 

Vá, vá, tranqüilo. Olhe a escada, é escura; ponha o chapéu... 

A cartomante tinha já guardado a nota na algibeira, e descia com ele, falando, com 

um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo, e desceu a escada que levava à rua, 

enquanto a cartomante, alegre com a paga, tornava acima, cantarolando uma barcarola. 

Camilo achou o tílburi esperando; a rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. 

Tudo lhe parecia agora melhor, as outras cousas traziam outro aspecto, o céu 

estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios, que chamou pueris; 

recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Onde é 

que ele lhe descobrira a ameaça? Advertiu também que eram urgentes, e que fizera mal em 

demorar-se tanto; podia ser algum negócio grave e gravíssimo. 
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— Vamos, vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. 

 

E consigo, para explicar a demora ao amigo, engenhou qualquer cousa; parece 

que formou também o plano de aproveitar o incidente para tornar à antiga assiduidade... 

De volta com os planos, reboavam-lhe na alma as palavras da cartomante. Em verdade, ela 

adivinhara o objeto da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro; por que não 

adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro. Era assim, lentas e contínuas, 

que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima, e o mistério empolgava-o com as 

unhas de ferro. Às vezes queria rir, e ria de si mesmo, algo vexado; mas a mulher, as 

cartas, as palavras secas e afirmativas, a exortação: — Vá, vá, ragazzo innamorato; e no 

fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos recentes, 

que formavam, com os antigos, uma fé nova e vivaz. A verdade é que o coração ia alegre e 

impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela 

Glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão 

um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. 

Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do 

jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os seis degraus de pedra, e mal teve 

tempo de bater, a porta abriu-se, e apareceu-lhe Vilela. 

 

— Desculpa, não pude vir mais cedo; que há? 

 

Vilela não lhe respondeu; tinha as feições decompostas; fez-lhe sinal, e foram para 

uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: — ao fundo 

sobre o canapé, estava Rita morta e ensangüentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois 

tiros de revólver, estirou-o morto no chão. 

 

FIM. 


