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RESUMO 

 

Esta pesquisa volta o olhar à prática de traduções intersemióticas, 

adaptações de textos a diferentes linguagens. Os objetos de análise são o 

conto A Cartomante, de Machado de Assis, e suas adaptações para os 

quadrinhos, realizada por Flávio Pessoa e Maurício Dias, e para o cinema, feita 

por Wagner de Assis e Pablo Uranga. Comparamos as três obras, buscando 

responder à seguinte questão: como as principais estratégias da primeira 

enunciação são adaptadas às coerções das novas linguagens? Através da 

metodologia de análise proposta pela Semiótica de linha francesa, enfatizamos 

o encadeamento narrativo; o papel do narrador, função suntuosa em escritos 

de Machado de Assis; e as categorias de pessoa, espaço e tempo, que são 

fundamentais para a construção de um enunciado. Buscamos, sobretudo, 

estudar o manejo do suspense nas obras, evidenciando, com a ajuda da 

abordagem tensiva da semiótica, os procedimentos textuais responsáveis por 

esse efeito de sentido.  

 

Palavras-chave: A Cartomante, traduções intersemióticas, adaptações, 

quadrinhos, cinema, semiótica, suspense, Machado de Assis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

RÉSUMÉ 

 

Cette recherche se tourne vers la pratique des traductions inter-

sémiotiques qui sont des adaptations de textes à langages différentes. Les 

objets d’analyse sont le conte « A Cartomante », de Machado de Assis, et les 

adaptations de cette œuvre aux bandes dessinées (réalisée par Flávio Pessoa 

et Maurício Dias) et au cinéma (faite par Wagner de Assis et Pablo Uranga). 

Nous comparons les trois œuvres pour répondre à la question suivante : 

comment les stratégies principales de la première énonciation sont adaptées 

aux contraintes de nouveaux langages ? En utilisant la méthodologie proposée 

par la Sémiotique française, nous soulignons la narrative ; la fonction du 

narrateur, très chère à l’œuvre de Machado de Assis ; et les catégories de 

personne, espace et temps, fondamentales pour la construction de l’énoncé. 

Nous cherchons surtout à étudier le traitement du suspens dans les œuvres, en 

mettant en évidence, avec l’aide de l’abordage tensive de la sémiotique, les 

procédures textuelles responsables par cet effet de sens. 

 

Mots-clé : A Cartomante, traductions inter-sémiotiques, adaptations, bandes 

dessinées, cinéma, sémiotique, suspens, Machado de Asssis. 
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INTRODUÇÃO  

 

É ou não é uma experiência vivida por muitos esta de ir ao cinema 

assistir a um filme adaptado de um livro? Ou ir ao teatro ver “de perto” as 

histórias escritas por autores de romances? E quanto a ter em mãos uma prosa 

que ganhou rimas e se transformou em poesia? As possibilidades de 

adaptações são muitas, são inúmeros modos de expressão para os quais um 

texto pode se transportar.  

Vemos um verdadeiro diálogo entre linguagens: um livro vira filme, 

acomoda-se na dinâmica dos quadrinhos, veste-se de “realidade” em peças 

teatrais, divide-se em partes, como nas séries e novelas de TV. E assim as 

artes se infiltram, dando seguimento umas às outras. Principalmente se 

pensamos nos tempos atuais em que a imagem ganha destaque em uma 

chuva de produções. 

Acontece que, até uma película ser produzida, o livro já é popular. E 

algumas pessoas se apegam à história que leram e vão para o cinema. 

Resultado: um filme nem sempre se propõe a ser uma fidedigna reprodução do 

que dizia o livro. Pode ser que o diretor queira inovar, acrescentar ou suprimir 

personagens, enfim, muito é possível.  

Mas o que sempre há mesmo são as animadas discussões dos 

apreciadores sobre a questão das equivalências entre as obras. Delas 

podemos colher comentários como: “O livro me causou mais emoção do que o 

filme...” ou “A imaginação de quem está lendo não tem limites! E o que eu vi 

não ‘casa’ com o que imaginei.”. De um modo geral, existe o sentimento de 

que, em princípio, o livro é “melhor”, a menos que a adaptação surpreenda.  

Intuitivamente, percebemos em obras adaptadas um parecer com a 

original. Ou mesmo um não parecer. Se alguém diz “eu li o livro e vi o filme...” e 

outro pergunta “de qual você gostou mais?”; “do livro, é claro!” ou “do filme! A 

fotografia é linda... a paisagem, perfeita!”. A primeira resposta nos traz a 

sensação de que o filme não era lá muito “fiel” à obra de partida. E a segunda, 

livre de apegos, mostra-nos um espectador que não entrou no cinema ansioso 

por uma experiência em moldes de identificação com a primeira obra.  
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Essas indagações, que são vivências tão comuns hoje em dia, são as 

motivações iniciais desta pesquisa. E o intuito, a partir daí, é diminuir o teor 

intuitivo dessas impressões e procurar critérios claros para olharmos e 

refletirmos sobre as obras adaptadas.  

Nossa proposta é apresentar a análise comparativa de duas adaptações 

de um mesmo conto: A Cartomante, de Machado de Assis, de 1884. Junto 

dele, os quadrinhos de Flávio Pessoa e Maurício Dias, de 2008, e o filme de 

Wagner de Assis e Pablo Uranga, de 2004, formam o corpus deste trabalho.  

Comparações são muito frutíferas em estudos acadêmicos, e, se 

levamos em conta o modo de enunciação vário para cada adaptação dessas, 

temos chão onde pisar. E num tempo em que a arte visual está em voga, 

revisitar obras consagradas, visualmente apresentadas, parece-nos produtivo e 

instigante.  

Para fins de reconhecimento, o conto é a história de “Vilela, Camilo e 

Rita, três nomes, uma aventura...” (ASSIS, 2003, p. 238) na cidade do Rio de 

Janeiro do século XIX. Neste cenário, as três personagens têm suas vidas 

atravessadas pelo amor: Vilela amava Rita, que amava Camilo, que a amava 

também.  

Amigos de infância, os dois cavalheiros viveram separadamente por 

muitos anos, mas, ao se reencontrarem em Botafogo, dá-se a trama que tem 

por suspense bem marcado a descoberta ou não dos amantes pelo marido 

Vilela. Uma cartomante acalma Camilo sobre seu futuro, que seria belo, mas 

outros planos o aguardavam. E ela não os adivinhou. Irremediavelmente, a 

morte de sua amada e também a dele cumprem as linhas de Assis. Sugerimos 

a leitura do conto na íntegra, no Anexo 1 deste trabalho. 

A primeira adaptação, para história em quadrinhos (HQ), desenvolve a 

trama de Machado de Assis na dinâmica das sobreposições verbovisuais. Com 

riqueza de detalhes pintados em aquarela, e com fotografias do Rio de Janeiro 

antigo como plano de fundo, A Cartomante em quadrinhos reconta a narrativa 

do triângulo amoroso entre Camilo, Rita e Vilela.  

A segunda adaptação mergulha A Cartomante no universo das imagens 

moventes do cinema. Já temos, além da verbal e da visual, a linguagem 
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sonora, que inclui as músicas, os ruídos e as vozes. Num Rio de tempos mais 

atuais, o trio vive novas situações, dividindo-as com mais personagens.  

Cada uma das obras adapta de forma diferente o mesmo conto, levando 

em consideração as características específicas das linguagens envolvidas e a 

nova visão dos adaptadores. 

Assim, apresentados os objetos, queremos nos voltar sobre a 

comparação entre eles, procurando compreender os movimentos que 

caracterizam uma tradução intersemiótica. Mas o que significa esse termo? Ele 

se refere a toda adaptação de textos a diferentes linguagens, mas voltemos de 

antes na Linguística e entendamos, de modo geral, termos e conceitos com os 

quais estamos trabalhando.  

A linguagem é nosso recurso para gerar sentidos, é uma necessidade 

humana como outras que nos são tão caras, e precisamos aprendê-la durante 

a vida para termos cada vez mais completa comunicação. “Assim, podemos 

falar da linguagem como capacidade específica da espécie humana de produzir 

sentidos, de se comunicar, mas também das linguagens como as diferentes 

manifestações dessa capacidade” (FIORIN, 2013, p.14).  

A linguagem verbal nos é dada através das línguas de nossos países ou 

comunidades, e mais, temos a visual, a musical, a gestual, muitas maneiras de 

perceber o mundo e interagir com ele. Através das linguagens, informamos, 

influenciamos, revelamos nossa subjetividade, criamos laços fortes com as 

outras pessoas, explicamos a própria linguagem, seu uso, sentimos e 

oferecemos agrado, expomos nossa identidade social, agimos, criamos novos 

universos, como acontece em obras de ficção (cf. FIORIN, 2013, p. 30). 

Dentro de cada linguagem há elementos, que chamamos de signos, por 

herança de Ferdinand de Saussure, o criador da Linguística moderna. Ele 

batizara assim a junção entre um significante e um significado (cf. SAUSSURE, 

2006, p.80). Dependentes um do outro, o significado (conceito) é veiculado 

pelo significante (som ou outra forma de manifestação de tal conceito – já que 

existem outras linguagens além da verbal).  

É a relação entre os signos que traz sentido ao que está sendo dito, 

redigido, pintado, filmado (cf. FIORIN, 2013, p. 61). Se pensarmos em um texto 

escrito ou oral, elencamos as palavras como os tais signos. Se observarmos 
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uma comunicação em língua de sinais, cada gesto ou configuração de mãos 

pode também ser chamado de signo. A linguagem de HQ e a cinematográfica 

são, como as anteriores, sistemas diferentes de relacionar signos e produzir, 

com essa relação, sentidos múltiplos, ou seja, sentidos próprios a cada texto.    

Roman Jakobson apontava-nos três formas de interpretação dos signos. 

Uma é a intralingual ou “reformulação” por outro signo da mesma língua, como 

fazemos com os sinônimos. Outra, a interlingual ou “tradução propriamente 

dita”, do Português para o Francês, por exemplo. E, ainda, a intersemiótica ou 

“transmutação”, em que os signos verbais são levados a sistemas não verbais, 

ou simplesmente de um sistema a outro, “da arte verbal para a música, a 

dança, o cinema ou a pintura” (cf. JAKOBSON, 1969, p. 64-65).  

Mais tarde, o que se apura sobre este último tipo de tradução, já na fala 

de Julio Plaza, é sua continuação ao pensamento: “A eleição de um sistema de 

signos, portanto, induz a linguagem a tomar caminhos e encaminhamentos 

inerentes à sua estrutura” (PLAZA, 2003, p. 30). O que nos leva a refletir sobre 

como as linguagens de HQ e Cinema irão adaptar, em sua estrutura inicial, o 

que vem do conto.  

Os esforços de Plaza na Tradução Poética Intersemiótica também 

buscavam formas de iluminar a prática tradutora (cf. PLAZA, 2003, p. 210). 

Mas o autor visava traçar uma tipologia das traduções intersemióticas pelo viés 

da Semiótica americana, de Charles Sanders Peirce. Nós seguimos pela 

Semiótica francesa, proposta por Algirdas Julien Greimas e colaboradores, 

procurando as semelhanças e as diferenças entre obra original e adaptadas.  

Iremos trabalhando e explicando a Semiótica, de acordo com as 

necessidades de fazer conhecer a metodologia de análise de textos que 

escolhemos para responder a seguinte pergunta: como as principais 

estratégias da primeira enunciação são adaptadas às coerções das novas 

linguagens?  

Mais especificamente, queremos clarear das três obras o encadeamento 

narrativo; o papel do narrador, função importante e inquietante em escritos de 

Machado de Assis; a apresentação das categorias de pessoa, espaço e tempo, 

que temos como categorias mínimas para a existência de um enunciado; e o 

manejo do suspense, este que é a “menina dos olhos” de A Cartomante. O 
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suspense será estudado com a ajuda da abordagem tensiva, desdobramento 

atual da Semiótica, pensado por Claude Zilberberg e Jacques Fontanille.  

Encaminharemos essa discussão em etapas. Iremos conhecer mais 

profundamente o conto e seu projeto enunciativo para, só então, compará-lo à 

HQ e ao filme, realçando os critérios de manutenção das estratégias da obra 

original nas adaptações. No primeiro capítulo, traremos relevo à narrativa do 

conto, analisando os principais momentos da trama e de suas personagens.  

Discutiremos o jogo de vozes presente no texto, enfatizando o uso dos 

procedimentos gramaticais que o formam. Os sentidos alcançados pela 

veiculação de temas e suas concretizações semânticas também terão nossa 

atenção. Ao observar todos esses elementos, estaremos prontos para traçar 

um perfil discursivo dos participantes da enunciação: enunciador – quem 

profere o texto – e enunciatário – a quem ele se dirige. 

No segundo capítulo, teremos a análise da HQ. Mostraremos as 

características dessa linguagem e o modo com que sua dinâmica adaptou a 

prosa de Machado de Assis. A investigação da ordem narrativa virá seguida do 

papel do narrador em novas coerções e do diálogo entre a caracterização das 

pessoas, do tempo e do espaço e o modo de expressão artística dos 

quadrinistas. 

No terceiro capítulo, teremos o estudo do filme, evidenciando as 

características da linguagem cinematográfica, sua antiga ligação com a 

literatura e o encantamento do público em frente às telonas. Debateremos 

sobre as vozes do discurso, comparando a voz narrativa do filme com a do 

conto, a fim de mostrar-lhes as diferenças. A comparação inclui o enredo e o 

modo de caracterizar as personagens, o lugar e o tempo em que vivem. 

No quarto e último capítulo, trataremos do efeito de sentido de 

suspense, expondo os elementos textuais responsáveis por ele e comparando 

as três obras no mesmo quesito. O ritmo dos textos e o movimento interno 

entre o suspense e o impacto da história imersa em três linguagens diferentes 

serão nosso foco. Finalizando, sairemos do nível dos enunciados e 

passaremos a comparar história em quadrinhos e cinema quanto ao seu ritmo 

habitual e ao ritmo que alcançam após a adaptação do conteúdo advindo da 

prosa.  
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CAPÍTULO I – O CONTO 

 

1.1 A Narratividade 

 

Estamos cercados pelas narrativas amorosas, concordam? Nos livros, 

nos filmes, nas artes em geral, e mesmo na vida, há sempre um sujeito em 

busca do amor. O difícil é quando há mais de um lutando pelo mesmo final 

feliz. Na introdução, dizíamos que Vilela amava Rita, que amava Camilo, que a 

amava também.  

O conto que estamos em vias de conhecer em suas particularidades é 

também uma dessas histórias. Porém, mais do que isso, traz questões bem 

instigantes no que tange às estratégias de um enunciador pronto para “mexer 

com o sentimento dos outros”. A Semiótica pode nos ajudar aqui.  

Todo texto pressupõe uma interlocução entre um enunciador, aquele 

responsável pelo que está sendo dito, e um enunciatário, para quem ele 

direciona o seu dizer. O primeiro persuade o segundo, fazendo-o entrar em 

contato com os valores disseminados no texto, deixando, ali, marcas de sua 

enunciação; e o segundo interpreta o que lhe fora proposto como ideia 

compartilhada.  

O sentido dessa persuasão é pautado na argumentação de todo aquele 

que enuncia e dirige o seu fazer a alguém. Importa saber um pouco mais sobre 

isso, pois “não é a mesma coisa produzir um texto para um especialista numa 

dada disciplina ou para um leigo; para uma criança ou para um adulto” 

(FIORIN, 2008, p. 87).  

Por isso, temos vários tipos de textos, direcionados para perfis diferentes 

de enunciatário. Contos de fadas para crianças, romances policiais para 

adultos, terror para os que gostam de levar sustos, comédia para quem quer rir, 

uma infinidade artística para todos os gostos e fases da vida, sem falar nos 

textos didáticos e científicos para as diversas áreas do conhecimento, e dos 

textos informativos como vemos em jornais e revistas.  

Mas voltemos a falar dessa interlocução entre enunciador e enunciatário 

pressuposta a qualquer texto. Ela reflete o permanente diálogo entre esses 

dois polos, que, a princípio, parecem isolados. “Ambos constituem o sujeito da 
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enunciação, porque o primeiro produz o enunciado e o segundo, funcionando 

como uma espécie de filtro, é levado em consideração pelo eu na construção 

do enunciado” (FIORIN, 2008, p. 80). Sua ligação está baseada no fato de 

serem participantes da mesma ação, a enunciativa. 

Seguindo as pistas que Greimas nos deixou, temos meios de descobrir 

as estratégias responsáveis pelo envolvimento dessas duas instâncias nas 

obras em estudo, meios de verificar um perfil do sujeito da enunciação. São 

características que vão aparecendo no decorrer da análise, enquanto vamos 

percebendo os procedimentos textuais utilizados para o convencimento do 

enunciatário sobre os valores veiculados ali.  

A obra de partida e cada adaptação podem revelar perfis diferentes ou 

parecidos, de acordo com a quantidade e intensidade de estratégias 

semelhantes. O que a Semiótica nos mostra e facilita sobre esses textos é um 

modo de olhar para eles e encontrar os vestígios que procuramos. 

 
...independentemente das características que individualizam um 
texto, há esquemas de organização comuns a todos eles e é 
precisamente desses esquemas gerais que nasce a metodologia 
proposta pela semiótica greimasiana, cujo nome homenageia seu 
fundador Algirdas Julien Greimas (MANCINI e GOMES, 2007, p. 1). 

 

E que proposta é essa? Analisar conteúdos textuais através de um 

Percurso Gerativo de Sentido. Ele permite “reconstruir” as etapas que um 

enunciador percorre na “feitura” de seu texto. Mas tomemos o enunciador não 

como pessoa que fala, escreve, desenha, pinta os enunciados, e sim como um 

perfil discursivo que emana deles. Perceptível nas marcas ali deixadas, estas, 

por sua vez, observadas nas astúcias persuasivas espalhadas em três grandes 

níveis de produção de sentido. O Discursivo, o Narrativo e o Fundamental.  

Foi da noção de narratividade que nasceu o Percurso, então, 

comecemos por ela.  

 
A primeira objeção que se poderia fazer, quando se diz que um dos 
níveis do percurso gerativo é o narrativo, é que nem todos os textos 
são narrativos. Na realidade, é preciso fazer uma distinção entre 
narratividade e narração. Aquela é componente de todos os textos, 
enquanto esta concerne a uma determinada classe de textos. A 
narratividade é uma transformação situada entre dois estados 
sucessivos e diferentes. Isso significa que ocorre uma narrativa 
mínima, quando se tem um estado inicial, uma transformação e um 
estado final (FIORIN, 2011, p. 27-28). 
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Mesmo os textos que não contêm narrativa explícita têm uma 

narratividade em seu decorrer. Todos eles possuem esquemas narrativos, com 

a explanação de transformações de sujeitos, como disse Fiorin, em busca de 

valores. E sujeitos não são necessariamente seres humanos. As fábulas, por 

exemplo, com seus animais falantes, também comportam sujeitos.  

E, aqui, explicaremos o conceito semiótico da junção, pois ela remonta a 

relação de um sujeito com aquilo que ele almeja, tem ou perdeu, seu objeto-

valor, e se apresenta em dois modos: conjunção e disjunção. O primeiro, se o 

sujeito está em posse do objeto; o segundo, se ele o perdeu ou ainda não o 

alcançou.  

Os esquemas são divididos em etapas: manipulação, doação de 

competência, ação (ou performance) e sanção. Os actantes (funções) 

principais exercem relação de dependência, ou seja, não se constitui um sujeito 

sem objeto e vice-versa.  

“Inscritos em objetos, os valores são as referências abstratas em que 

acreditamos, os conceitos que dão sentido às ações do homem no mundo” 

(TEIXEIRA, 2011, p. 145). O amor que se queira, por exemplo, do qual 

falávamos há pouco.  

Em seu caminho (ação), o sujeito encontra, por vezes, adjuvantes, que o 

auxiliam na conquista do objeto, mas esbarra, sobretudo, nas “oposições que 

criam embaraços ao desenvolvimento narrativo (que, no fundo, é mais um tipo 

de dependência: se há sujeito, há antissujeito” (TATIT, 2012, p.193 – grifo 

nosso).  

Chamamos destinador a quem manipula o sujeito a querer ou dever 

buscar um determinado objeto. Se a manipulação é pelo querer, temos a 

tentação (o destinador oferece valores positivos ao sujeito) ou a sedução (o 

destinador elogia o sujeito, atribui-lhe valores positivos). Se a manipulação é 

pelo dever, temos a intimidação (o destinador oferece valores negativos ao 

sujeito) ou a provocação (o destinador deprecia o sujeito, atribui-lhe valores 

negativos).  

O destinador é quem doa competência ao sujeito – um saber e um poder 

realizar a busca – e volta ao final da ação para lhe dar a sanção, uma espécie 

de prêmio ou castigo por ter alcançado ou não o objeto. Diga-se que,  
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em relação ao sujeito, o destinador-manipulador desempenha um 
papel inverso ao do antissujeito: enquanto este conspira para fazer o 
sujeito parar, aquele empreende todos os esforços para manter o 
sujeito em continuidade (TATIT, 2012. p.191). 
 

A função destinador nem sempre está clara, mas pode ser tanto outro 

como o próprio sujeito, se ele está imbuído de um sentimento que o impulsiona 

em sua busca. Relaciona-se, ainda, aqui, o que está projetado no corpo textual 

com o diálogo, entre enunciador e enunciatário, que está pressuposto a ele, 

cuja explicação demos há pouco.  

Vez que a narrativa projetada revela uma manipulação, um destinador 

que a faz e um sujeito que a interpreta e “aceita”, podemos ver no fazer 

persuasivo do enunciador – enquanto preenche o texto com suas estratégias –, 

bem como no fazer interpretativo do enunciatário – enquanto completa lacunas 

de sentido –, uma narrativa pressuposta: 

 
Todo enunciador dirige-se a um enunciatário tentando persuadi-lo do 
que está sendo dito (ou escrito, desenhado, filmado, interpretado, 
composto, etc.), o que o faz assumir necessariamente o papel de um 
destinador persuasivo (ou manipulador) e a conceber seu 
enunciatário como um destinatário de suas estratégias criativas e 
argumentativas (TATIT, 2012. p.205). 

 

Comecemos, então, com as primeiras estratégias da obra original de 

Machado de Assis quanto ao encadeamento narrativo, que permitem 

apresentá-la também, como nos propusemos.  

Vejam-se, em ordem igual, os dez momentos que entendemos como os 

principais do conto: “o encontro dos amantes”; “o retorno às origens das 

personagens”; “o reencontro dos amigos”; “a morte da mãe de Camilo”; “o início 

da paixão”; “a carta anônima”; “o afastamento de Camilo”; “o bilhete de Vilela”; 

“a ida de Camilo à cartomante”; “o trágico fim”. Na análise que se inicia, essas 

dez expressões estarão em negrito para seu melhor reconhecimento. 

Vamos pela orla desses acontecimentos, parando em cada ponto 

relevante e explicando efeitos de sentido. O mesmo olhar traçado no conto 

será considerado aqui, diga-se que o sujeito Camilo é o que tem suas 

narrativas e caminhos mais explícitos e “valorizados” pelo narrador. E isso já 

configura uma estratégia importante, que mostra uma personagem-chave a ser 

observada. 
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O que se desenvolve é, portanto, a narrativa geral do sujeito Camilo, 

com ênfase na junção, a fim de mostrar, depois, a equivalência ou não desse 

nível (narrativo) entre as obras. Com fragmentos do texto, vamos delineando as 

etapas, com as conjunções e disjunções do sujeito principal. Já nas primeiras 

linhas do conto, o narrador evoca um retrocesso temporal proposital, 

garantindo um olhar primeiro ao amor no “encontro dos amantes”.  

É aí que tudo começa, nas manhas narrativas. Mexer com o tempo para 

cá foi o estratagema encontrado para o que se pretendia, já colocar Camilo em 

cena e nos proporcionar o acompanhamento da história por seu viés. Sua 

conjunção com o amor de Rita é inaugurada antes que possamos olhar para 

ele como um rompedor de regras sociais. E, depois disso, que venham os 

fatos, o amor já aconteceu.  

Os dois falam sobre a ida de Rita a uma cartomante a fim de amenizar 

seu receio de perder o amado, mas não sabemos que é uma relação arriscada 

ainda. A não ser por um leve cheiro de perigo lançado pela narração: 

“repreendeu-a; disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela 

podia sabê-lo, e depois...” (ASSIS, 2003, p. 237). Mas quem é Vilela? A menos 

que soubéssemos, essa frase não nos diria muito.  

 
Separaram-se contentes, ele ainda mais que ela. Rita estava certa de 
ser amada; 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 (ASSIS, 2003, p. 238). 

 

Próxima parada: “o retorno às origens das personagens”. O narrador 

machadiano nos apresenta Camilo, Vilela e Rita e diz: “Os dois primeiros eram 

amigos de infância” (ASSIS, 2003, p. 238). Atenção à conjunção duradoura do 

sujeito Camilo com a amizade de Vilela. E o mais é como eles seguiram 

profissionalmente na vida, indo cada um para o seu lado, mantendo o contato 

por cartas.  

O “reencontro dos amigos”, nossa estância seguinte, dá-se quando 

Camilo recebe Vilela e a esposa, Rita, (agora entendemos quem é Vilela) no 

porto e os encaminha à casa que lhes arranjara, onde iriam morar dali em 

diante. “Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras” 

(ASSIS, 2003, p. 239). Mas o rapaz também percebeu Rita e sua graciosidade. 
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Um desastre ocorre e aproxima ainda mais os amigos, incluindo a moça. 

Com “a morte da mãe de Camilo”, “Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e 

do inventário; Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor” 

(ASSIS, 2003, p. 239). Bastou esse cuidado para irmos ao nosso próximo 

instante: “o início da paixão”.  

Olhares, movimentos recíprocos, buscas por palavras um do outro, e 

depois já liam “os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios” (ASSIS, 

2003, p. 239). Camilo tentou se esquivar, mas a luta foi inválida. Apareceu-lhe 

novo valor estimado: o amor. Atenção à conjunção (agora sim perigosa) de 

Camilo com Rita. 

“A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas” (ASSIS, 

2003, p. 240). Será? “A narrativa pode pôr em ação um jogo de máscaras: 

segredos que devem ser desvelados, mentiras que precisam ser reveladas, 

etc.” (FIORIN, 2011, p. 31). A partir daqui, incluímos mais uma investigação, e 

a Semiótica contribui com as modalidades veridictórias, uma maneira de 

decidirmos sobre o que realmente é e não só parece.  

“Os estados são, dessa forma, definidos como verdadeiros (que 

parecem e são) ou falsos (que não parecem e não são) ou mentirosos (que 

parecem, mas não são) ou secretos (que não parecem, mas são)” (BARROS, 

1999, p. 35). Camilo passa boa parte do conto na angústia de saber se Vilela 

descobriu ou não sua conjunção com a mulher dele e se, por causa disso, a 

amizade de anos “escorrera pelo ralo”.  

E, nesse "Será que ele sabe? Será que ele não sabe?", vão aparecendo 

evidências das duas possibilidades. Mostraremos essas evidências enquanto 

continuamos a enfatizar a cadência narrativa de A Cartomante.  

Um “jogo veridictório” é responsável por manter a atenção do 

enunciatário. Digamos que, por enquanto, esteja tudo bem. Ou até mesmo que, 

nesse momento da trama, tenhamos uma falsidade: Camilo nem parece nem 

fora descoberto, ainda.  

Eis que, logo após a afirmação sobre a permanência da confiança e da 

estima de Vilela por seu amigo, seguimos ao episódio da “carta anônima”, em 

que ocorre a manifestação de um parecer: “Um dia, porém, recebeu Camilo 

uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura 
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era sabida de todos” (ASSIS, 2003, p. 240). Essa carta destina “o 

afastamento de Camilo”, assim pormenorizado:  

 
Camilo teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as 
visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Camilo 
respondeu que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. (...) As 
ausências prolongaram-se, e as visitas cessaram inteiramente 
(ASSIS, 2003, p. 240). 

 

Camilo se afastou para não perder os dois valores (mesmo que 

contraditoriamente) já conquistados: a amizade de Vilela e o amor de Rita. 

Com o passar do tempo, Vilela “começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, 

como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro, e sobre isso 

deliberaram” (ASSIS, 2003, p. 241). É possível que o moço tenha sido 

descoberto em sua paixão? Novamente parece que sim. 

“No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este “bilhete 

de Vilela”: ‘Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora’” (ASSIS, 

2003, p. 241 – grifos nossos). E seguiu logo a atender o chamado. Mas, como 

tivesse medo, e para tentar conciliar a amante e o amigo em sua vida, embarca 

em uma narrativa menor: “a ida à cartomante”.  

Lá, a dama misteriosa “declarou-lhe que não tivesse medo de nada. 

Nada aconteceria nem a um nem a outro; ele, o terceiro, ignorava tudo. [...] 

Falou-lhe do amor que os ligava...” (ASSIS, 2003, p. 244). E ele acreditou. O 

que elucida um não-parecer. Realmente, era preciso crer naquela senhora para 

pensar que Vilela ainda não sabia de seu amor por Rita.  

Restituído em sua paz, mais algumas “evidências” concorrem para um 

final satisfatório ao protagonista.  

 
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 (ASSIS, 2003, p. 
244).  

 

Certo de que nada de mal aconteceria, retornou ao caminho para a casa 

de Vilela, mas, ao contrário de ser adjuvante, no que ele acreditava, a 

cartomante era mesmo um antissujeito. Enviou o rapaz à cilada do destino. 

 
Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de 
ferro do jardim [...]. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de 
terror: ao fundo sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. 
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Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto 
no chão (ASSIS, 2003, p. 245).  

 

As derradeiras linhas do conto confirmam o saber de Vilela, e temos a 

verdade: as evidências mostram, tudo indica que Camilo foi descoberto. Camilo 

está morto. E em disjunção com os três principais valores: o amigo, a amada e, 

por fim, a própria vida.  

No tratamento das modalidades veridictórias, “Parte-se do parecer ou do 

não-parecer da manifestação e constrói-se ou infere-se o ser ou o não-ser da 

imanência (BARROS, 1999, p. 47).  

Por manifestação pensemos em tudo o que se apresentou ao sujeito 

Camilo como evidências de que estaria ou não a salvo; e por imanência, o que 

realmente se passava. Vilela parecia saber sobre os amantes e sabia mesmo, 

mas só descobrimos no final, pela voz do narrador, que anunciou “o trágico 

fim”. 

Façamos algumas considerações. Camilo amava Rita e estimava Vilela. 

Não há como ter dois objetos assim ao mesmo tempo e não sair pelo menos 

incomodado. Nas narrativas de Camilo, alteram-se objetos em antissujeitos: 

quando ele almeja Rita, o marido é o atrapalho, quando ele quer permanecer 

em conjunção com a amizade de Vilela, a moça e a paixão que os envolve são 

o obstáculo. E por que priorizamos Camilo? Foi ao redor dele que se narraram 

os fatos.  

Percebemos que um olhar nos foi dado para acompanhar a história e 

decidimos por uma coerência com o enfoque da obra. Insistimos: se o olhar 

fosse outro, o do marido, por exemplo, não haveria dúvidas sobre o castigo. 

Mas também não estaríamos enlaçados por uma história singular em 

movimentos persuasivos. Isso ficará mais claro agora com o estudo das vozes.  

E, assim, na observação das etapas do percurso gerativo, as estratégias 

vão se juntando para o nosso médio fim: encontrar um perfil do sujeito da 

enunciação ainda neste capítulo. 

 

 

 

 



14 

 

  

1.2 O Jogo das Vozes e o Discurso Indireto Livre 

 
Reparamos, no conto, em estratégias criativas a serem tomadas como 

parâmetro na comparação entre ele e as traduções intersemióticas. No tópico 

anterior, vimos que a narrativa principal é a do sujeito Camilo. E que ele é 

enfatizado em suas vivências, ficando os outros sujeitos a tangenciá-las. Isso 

nos diz o seguinte: o enunciador escolheu as cenas que veríamos e ao lado de 

quem estaríamos ao observá-las.  

Queremos iluminar, agora, aquele que nos parece conter o primor da 

obra em termos persuasivos: o jogo das vozes. Ele nos mostra um narrador 

que se achega a uma personagem e tem a voz enleada à dela.  

Para quem acompanha a história, é como estar ao lado de Camilo a 

cada bilhete que recebe, em sua visita à cartomante e à porta da casa de 

Vilela. Saber da morte de sua amada somente quando ele o “sabe” e de sua 

morte quando ele a “sente”. Com essa estratégia das vozes, o enunciador 

convida seu enunciatário a ansiar pelo amor do casal de amantes e a se 

espantar quando a morte os separa.  

Tudo isso é parte das muitas escolhas que o enunciador faz nessa tarefa 

de envolver quem o ouve. Diríamos que a primeira delas seja a de eleger 

alguém dentro do discurso para representá-lo. Ele “atribui ao narrador a voz, 

isto é, o dever e o poder narrar o discurso em seu lugar. Assim instalado, o 

narrador pode, por sua vez, ceder internamente a palavra aos interlocutores” 

(BARROS, 1999, p. 57).  

Interlocutores são as personagens que tomam a fala e a dividem com 

seus interlocutários, aqueles com quem conversam. O narrador, por sua vez, 

dirige-se ao narratário, que é a versão projetada no texto do enunciatário. Um 

exemplo: você que nos lê, sabe onde nos situamos, agora, no percurso 

gerativo de sentido? 

Viemos das reflexões sobre a narrativa e estamos já na sintaxe do nível 

discursivo, onde se tornam mais evidentes as estratégias de projeção do 

sujeito da enunciação. Ele pode se projetar no texto através das categorias de 

pessoa, espaço e tempo de diferentes modos, conforme o efeito de sentido que 

deseja construir.  
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Chamamos de debreagem enunciva a projeção feita em terceira pessoa, 

em espaço e tempo distantes da enunciação. A impressão causada é de 

objetividade. Dessa forma, o enunciador se veste de imparcialidade e se 

mantém afastado do que diz e para quem diz.  

Nomeamos debreagem enunciativa a projeção em primeira pessoa, em 

espaço e tempo próprios da enunciação. “O aqui é o espaço do eu e o presente 

é o tempo em que coincidem o momento do evento descrito e o ato de 

enunciação que o descreve” (FIORIN, 2005, p. 42). O efeito é de subjetividade. 

Assim, o enunciador se aproxima do que fala e para quem fala.  

Como visto, as três categorias são regidas pelos mesmos princípios, 

mas pode haver combinações variadas num mesmo texto, por exemplo, 

quando um eu narra algo em um momento de referência passado, em outro 

lugar, que não coincide com o da enunciação. Nesse caso, haveria uma 

debreagem enunciativa de pessoa, mas enunciva de espaço e tempo. No que 

segue, iremos tratar da categoria de pessoa; tempo e espaço serão 

observados no próximo tópico. 

O papel do narrador é muito importante em textos machadianos, ele 

sempre tem uma peculiaridade a ser observada, um modo engenhoso de falar 

das coisas. Uma história de paixão contada à distância tem um sentido de 

retrato, de algo a ser assistido. De perto, algo para ser “vivido”, experimentado 

em suas nuances entre conquista, estabilidade e separação. E o narrador em 

questão nos aproxima do romance entre Camilo e Rita. Vamos devagar.  

Quase sempre em terceira pessoa, ele inspira uma objetividade inicial, 

mas que logo se transforma numa subjetividade intensa, pois que se revela 

uma permeabilidade entre a sua voz e a do interlocutor Camilo. Vemos um 

sincretismo entre os pontos de vista de ambos, ou seja, uma mistura entre o 

que é narrado e o que é falado, pensado, “sentido” pelo rapaz.  

Nossa tarefa é mostrar como isso acontece, que procedimentos textuais 

são tomados para se conseguir esse enlace. Trata-se de um enunciador astuto 

que cria uma teia complexa de modos de projeção da voz no texto, valendo-se 

das três maneiras de se colocar em vista a voz dos interlocutores: os discursos 

direto, indireto e, principalmente, o indireto livre (cf. FIORIN, 2005, p. 72). 
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 Para explicá-los, traremos, além da semiótica, a contribuição de Joaquim 

Matoso Câmara Júnior (2010), tratando de algumas especificidades de 

Machado de Assis. Junto, teremos excertos do próprio conto em estudo, na 

ordem de aparecimento.  

Comecemos pelo discurso direto. Nesse caso, o narrador põe a 

personagem em cena e deixa que ela fale. Antes, posiciona um travessão ou 

envolve sua fala em aspas: 

 
Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, [...] 
quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma 
cartomante... 
 
— Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada.  
 
(ASSIS, 2003, p. 237). 

 

Sobre esse modo, Câmara Jr. nos diz que é o mais simples. Coloca-se 

um verbo dicendi (de dizer) e o indivíduo já pode se expressar livremente, 

como se estivesse numa cena teatral. O narrador só aparece nos verbos 

introdutores de fala (cf. CÂMARA JR., 2010, p. 1-2).  

No caso acima, há um anúncio de que a moça irá falar (dar uma 

explicação). Chamamos isso, em semiótica, de debreagem interna, em que o 

narrador delega a voz ao interlocutor. Ela “serve, em geral, para criar um efeito 

de sentido de realidade, pois parece que a própria personagem é quem toma a 

palavra e, assim, o que ouvimos é exatamente o que ela disse” (FIORIN, 2005, 

p. 46).  

Já no discurso indireto, o narrador cita o que seria dito pelo interlocutor. 

“O discurso indireto tem apenas um meio para a introdução do discurso citado, 

tanto no discurso oral quanto no escrito: o verbo introdutor” (FIORIN, 2005, p. 

78).  

Ao verbo, acrescenta-se a conjunção integrante (que ou se), ligando-o 

ao dito: “Camilo pegou-lhe nas mãos, e olhou para ela sério e fixo. Jurou que 

lhe queria muito...” (ASSIS, 2003, p. 237 – grifo nosso). A dupla função do 

verbo introdutor garante que ele contém um ato de enunciar e uma maneira de 

fazê-lo (cf. FIORIN, 2005, p. 79), no caso, jurando ele disse que a queria muito.  

Nosso narrador usa todos os tipos de discurso, mas é quando se apega 

ao indireto livre que causa certo embaraço, pois as marcas de delegação de 
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voz somem e tudo parece uma coisa só. Fica difícil enxergar as fronteiras entre 

os discursos da personagem e do narrador: “Depois repreendeu-a; disse-lhe 

que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo, e depois...” 

(ASSIS, 2003, p. 237 – grifo nosso).  

Atenção para as reticências na citação, elas fazem parte do texto original 

e indicam uma suspensão de pensamento, significado geral dessa marca de 

pontuação. Mas de quem é esse pensamento? De Camilo. Ele está 

preocupado com o saber de Vilela. 

 
Se no discurso direto se estabelecem fronteiras bem nítidas entre a 
fala do narrador e a da personagem, e se no discurso indireto a fala 
do narrador invade a da personagem e esta é apresentada por 
aquela, no discurso indireto livre é a fala da personagem que invade a 
fala do narrador. Neste, ressoam duas vozes na fala do narrador: a 
sua e a da personagem (FIORIN, 2003, p. 68). 

 

Encontramos momentos de forte interseção dessas vozes, iremos 

mostrá-los. E continuaremos naquela busca pelas “pegadas” do sujeito da 

enunciação e dos efeitos de sentido que produz. Os exemplos nos ajudam. 

Camilo e Rita conversavam sobre a cartomante, e ele duvidava das 

adivinhações:  

 
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, (...) 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, 2003, p. 
238 – grifos nossos). 
 

Quantos detalhes nesse trecho, vamos por partes. O primeiro grifo 

mostra o narrador em primeira pessoa, uma debreagem enunciativa, logo, uma 

aproximação com o narratário. Ao pé do seu ouvido, conta o que há com o 

moço.  A expressão “vegetação parasita”, em negrito, revela alguém que opina 

sobre as superstições do Camilo quando menino, alguém que o conhece e 

também suas (des)crenças.  

E se “Camilo não acreditava em nada”, o narrador também não. Deve 

haver um motivo para tantas minúcias sobre a personalidade desta a despeito 
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das outras personagens. O ponto de vista assumido pelo narrador vai ficando 

mais claro.  

Sigamos ao “Por quê?”: há várias dessas pequenas interrogações 

entremeadas à narração, o que instala uma segunda pessoa no texto. Ainda 

que as perguntas reflitam momentos da personagem, a voz é do narrador, por 

isso a direção delas é o narratário.  

De todo modo, o efeito de sentido é de aproximação aos fatos e a quem 

os ouve. A última frase sublinhada no trecho acima também reforça esse 

diálogo, com o “e digo mal”, em primeira pessoa. Vejamos mais alguns 

fragmentos. Em virtude da morte da mãe de Camilo,  

 
Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita tratou 
especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. [...] 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 
(ASSIS, 2003, p. 239 – grifos nossos).  
 

No sublinhado, a voz do narrador manifesta-se carregada de um 

sentimento que só se perceberia com a revelação dos pensamentos mais 

íntimos do interlocutor. Aí, o discurso indireto livre mantém “os traços afetivos, 

mas não impõe ao leitor a noção de que o personagem pensou em frases 

definidas e nítidas” (CÂMARA JR., 2010, p. 5).  

Como nosso posicionamento teórico vem da semiótica, lemos 

enunciatário no lugar de “leitor”, pelos motivos já dispostos no início deste 

capítulo. Mas insistimos: é para que não se confundam atores discursivos com 

pessoas “reais”. 

E mais. Camilo ganhou um presente de aniversário de Vilela, e de Rita 

apenas um bilhete: 

 
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 (ASSIS, 2003, p. 239 – grifos nossos).  

 

Acima, o sincretismo das vozes provoca comentários, reflexões sobre a 

importância das pequenas e amáveis ações para quem ama. A estratégia 

reflexiva também abrange o contato com o narratário, percebido na forma 

verbal “passeaste” (em que se vê a segunda pessoa do discurso), e o intertexto 
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mitológico “carro de Apolo” – também frequente em obras machadianas –, que 

cobra do enunciatário conhecimento prévio específico.  

Para reforçar o intrínseco ponto de vista do interlocutor na voz narrativa 

no momento da “conquista” de Camilo por Rita, observe-se, principalmente, o 

sublinhado abaixo: 

 
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! (ASSIS, 2003, p. 240 – grifo nosso).  

 

Esta última frase, em discurso indireto livre, é um dos casos em que são 

mantidas “as exclamações e a espontânea reprodução de palavras e locuções 

do personagem” (CÂMARA JR., 2010, p. 4). Num ápice de dilemas e 

sensações, sendo a paixão vencedora, a voz de Camilo “sai pela boca do 

narrador”. Mais tarde, quando Camilo se afastou do amigo,  

 
Este notou-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 (ASSIS, 2003, p. 240 – grifos nossos). 
 

Aqui, vemos o narrador focalizando a passividade do rapaz, que não faz 

outra coisa para resolver a questão a não ser retirar-se dos efeitos dela. 

Contudo não há julgamento na voz do narrador sobre o ato de traição, nem 

positivo nem negativo, que isso fique claro. São fatos e uma impreterível 

exibição deles através do ponto de vista dessa pessoa despreparada para 

certas seriedades da vida.  

“Candura gerou astúcia” e parece até que estamos ouvindo uma vozinha 

de Vilela: “Humm”. Mas não adiantam conjecturas, a ideia é que não saibamos 

de nada que se passa em sua mente. Temos que ficar amarrados ao pé de 

Camilo para saber o que lhe acontecerá.  

Uma “invasão” ao seu pensamento ocorre no sublinhado, que mistura 

sua passividade e ingenuidade com algum conflito sobre estar errado, sobre 

haver “aleivosia” (traição) em sua atitude e sobre não querer estar perto do 

amigo nesse momento.  
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Estamos pautando essa “passividade” na evidente fuga de Camilo. Ele 

não é mostrado como um galanteador, alguém culpado pelo que está fazendo. 

Ao contrário, ele se apaixonou e foi envolvido pela moça, como ficou claro na 

narração anterior, em que “como uma serpente, envolveu-o todo...”.  

No meio disso tudo, Rita achava melhor que ele voltasse a frequentar 

sua casa. “Camilo divergia; aparecer depois de tantos meses era confirmar a 

suspeita ou denúncia. Mais valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas 

semanas” (ASSIS, 2003, p. 241 – grifos nossos).  

A forma verbal divergia pode ser considerada anunciadora de uma 

possível fala com teor discordante, mas diríamos, ou bem melhor, Câmara Jr 

diria que “A chave de tal construção está no emprego da frase, em discurso 

indireto, completamente disjungida de qualquer elo subordinativo com um 

verbo introdutor dicendi” (CÂMARA JR., 2010, p. 3 – grifo do autor).  

Direto e indireto se combinam, formando o indireto livre, pois não há 

sinal de delegação de voz entre o verbo e o restante da frase, tampouco na 

frase seguinte, que expõe uma resolução tomada por Camilo e assumida por 

Rita (provavelmente, foi o que ele disse a ela). E assim aconteceu: com 

lágrimas, os dois se despediram. 

Após o recebimento do bilhete de Vilela e sua saída para atendê-lo, 

começam as agonias de Camilo, e cada vez mais enleadas ficam as vozes. O 

grande interesse é mostrar o que esse rapaz sente, suas aflições, devaneios 

causados por aquela paixão sem remédio justo pela mulher do amigo tão 

estimado. Conflitante. O indireto livre assume o encargo: 

 
... nunca ele desejou tanto crer nas lições das cartas. (...) 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 ideia 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 (ASSIS, 2003, p. 242 – 
grifos nossos). 

 

Comecemos pelo que está em negrito. Essa parte comporta uma 

justificativa para ele entrar na casa da cartomante. Fala de sua instabilidade 
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quanto às crenças e do retorno a elas na hora do desespero. Parece aquela 

busca pelo conforto em outras esferas quando a situação aperta. Ainda mais 

para quem não acreditava em nada. Esse narrador está mesmo por dentro da 

personalidade do interlocutor. Agora, reparemos o sublinhado. O narrador diz: 

“era a ideia de ouvir a cartomante...”. Como ele sabe? Nosso enunciador  

 
... estabelece um elo psíquico entre o narrador e o personagem que 
fala: em vez daquele apresentar o personagem no palco da narração 
como uma figura dramática, que fala por si (discurso direto) ou de 
lançá-lo aos bastidores para nos informar objetivamente sobre o que 
ele disse (discurso indireto estrito), o narrador associa-se ao seu 
personagem, transpõe-se para junto dele e fala em uníssono com ele 
(CÂMARA JR., 2010, p. 5).  

 

E abre seus pensamentos para nós. Também encontramos o discurso 

indireto livre referindo-se a outras personagens, como, por exemplo, neste caso 

da cartomante:  

 
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... 
(ASSIS, 2003, p. 244 – grifos nossos). 
 

O uso do indireto livre, ali, intensifica o tom de mistério típico dessas 

cenas. O que da cartomante antes aumenta do que destrói o prestígio – 

parafraseando Machado de Assis (2003, p. 243).  

Mas a intimidade psicológica e preponderante em todo o texto é com 

Camilo. A exploração de suas angústias, com a abertura de sua psique, 

demonstra bem isso, como acabamos de ver no exemplo anterior a este.  

“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” (ASSIS, 2003, p. 245 – grifos nossos). Sublinhada, mais 

uma pergunta da personagem, seguida de uma máxima a ser compartilhada 

pelo enunciatário: se cartomantes não adivinham o presente, comprometem o 

futuro do cliente. Sempre próximo, o narrador passeia pela terceira pessoa, 

mas se mostra, opina, revela tesouros da mente. 

Câmara Júnior (2010), vez que seu artigo trata exatamente dos 

romances de Machado de Assis, diz que o recurso ao discurso indireto livre foi 

desenvolvido na ficção narrativa moderna por escritores psicologistas, uma vez 
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que não haveria melhor maneira de compreender o ser humano do que 

adentrando seu pensamento para sentir suas razões e impulsos.  

Obviamente, tudo isso se dá no campo do discurso, onde as vozes 

podem se fundir, e os pensamentos alheios se fazem conhecer. “É certamente 

no nível das estruturas discursivas que mais se revelam as relações entre 

enunciador e enunciatário, que há mais pistas da enunciação” (BARROS, 1999, 

p. 61). Justo por ser mais superficial e concreto do que o nível narrativo.  

Como pudemos perceber, a estratégia das vozes comporta o uso do 

discurso indireto livre, as reflexões subjetivas e as fruições psicológicas do 

narrador sobre a personagem Camilo. 

Voltando ao conto, antes que tudo se cumpra, “Camilo não pôde sufocar 

um grito de terror: ao fundo, sobre o canapé, estava Rita morta e 

ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, estirou-

o morto no chão” (ASSIS, 2003, p. 245 – grifos nossos). 

Esse grito é sua palavra final, última chance de nos fazer relembrar toda 

a confusão mental que o deixara paralisado pela paixão e suas consequências. 

O tempo é findo, acabaram-se as linhas do conto. Quando Camilo parte “dessa 

para melhor”, as vozes entrelaçadas se calam. 

 

1.3 Os temas, as figuras e os sentidos 

 

 Diante de uma narrativa amorosa, queremos conhecer as personagens, 

suas características físicas e psicológicas, onde e quando vivem esse amor, o 

que pode atrapalhar a união e o que colabora para o sucesso do casal. 

Queremos nos envolver, normalmente. E se torcemos por eles é porque algo 

nos impulsiona: o modo de interação proposto.  

Como o texto diz desse amor? Quais são os entremeios narrativos que 

nos fazem atentos à paixão? Em semiótica, estaríamos nos perguntando sobre 

os actantes da narrativa: quem são os sujeitos, seus objetos de valor, em que 

espaço e tempo eles estão ancorados; quem ou o que são o seu antissujeito, 

adjuvante, destinador.  
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No nível discursivo, onde a análise se situa agora, “as formas abstratas 

do nível narrativo são revestidas de termos que lhes dão concretude” (FIORIN, 

2011, p. 41). Se pensarmos na sintaxe discursiva, da qual tratamos antes, o 

sujeito vira interlocutor no momento em que tem suas falas reveladas. 

Aqui, na semântica discursiva, o sujeito ganha um nome e recebe traços 

semânticos (temas e figuras). São, pois, apresentadas suas características 

específicas. Trataremos disso agora, mostrando como se dá a caracterização 

do sujeito Camilo e dos outros, de seu tempo e espaço; bem como dos efeitos 

de sentido alcançados.  

Importa, novamente, observarmos alguns conceitos semióticos, com os 

quais construiremos este tópico. Adentremos, pois, a semântica discursiva: 

esta que aborda a relação de temas e figuras de um texto. “Por meio de temas, 

reflete-se sobre o mundo, define-se, opina-se. Tema é ideia abstrata. Já a 

figura é concreta, representa as coisas perceptíveis pelos sentidos” (TEIXEIRA, 

2011, p. 146).  

Um exemplo simples: o tema da violência é concretizado (figurativizado) 

no conto pelo assassinato do casal, algo que se pode ver. Já que existem 

tantos tipos de violência, em outro texto, ela poderia receber a figura de uma 

briga de rua, por exemplo. Em mais detalhes: 

 
Tema é um investimento semântico, de natureza puramente 
conceptual, que não remete ao mundo natural. Temas são categorias 
que organizam, categorizam, ordenam os elementos do mundo 
natural: elegância, vergonha, raciocinar, calculista, orgulhoso, etc. (...) 
A figura é o termo que remete a algo existente no mundo natural: 
árvore, vagalume, sol, correr, brincar, vermelho, quente etc. Assim, a 
figura é todo conteúdo de uma língua natural ou de qualquer sistema 
de representação que tem um correspondente perceptível no mundo 
natural (FIORIN, 2011, p. 91).  
 

Ou mesmo em um mundo natural construído, por exemplo, os seres e 

objetos estranhos de obras de ficção ou fantasia (cf. FIORIN, 2011, p. 91). Para 

concretizar as estruturas narrativas, o enunciador recorre à tematização, em 

seguida, à figurativização.  

E mais uma etapa pode haver: a da iconização. Esta configura 

importante estratégia do conto. “A iconização procura, num estágio mais 

avançado, ‘vestir’ essas figuras, torná-las semelhantes à ‘realidade’, criando 

assim a ilusão referencial” (GREIMAS e COURTÉS, 2008, p. 435). É com ela 
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que reconhecemos o tempo e o espaço de A Cartomante, numa ancoragem ao 

Rio de Janeiro do século XIX.  

 
No texto verbal, esses efeitos são obtidos, entre outros, pelo 
procedimento de ancoragem do tempo, do espaço e dos atores, em 
datas, lugares e pessoas que o destinatário do texto reconhece como 
‘reais’. Daí o recurso a nomes próprios, idade, profissão, no caso dos 
atores, dia, mês, ano, hora, minutos, para o tempo, local, endereço, 
em se tratando do espaço (BARROS, 2003, p. 207). 
 

Que temas e que figuras revestem nossos sujeitos? Gostaríamos de 

seguir trabalhando com grifos: tudo aquilo que caracterizar as personagens virá 

sublinhado, o que condisser ao tempo virá em itálico, e ao espaço, em negrito. 

Façamos assim, pois em trechos iguais haverá mais de um elemento a reparar: 

“Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-

feira de novembro de 1869” (ASSIS, 2003, p. 237 – grifos nossos).  

Com precisão, sabemos quando se deu o encontro dos amantes que 

inicia o conto. Eles conversam sobre a visita de Rita à cartomante, e Camilo 

pergunta onde mora a dama das cartas: 

- Onde é a casa? 
- Aqui perto, na Rua da Guarda Velha 
(ASSIS, 2003, p. 237 – grifos nossos). 
 

Na mesma cena, como Camilo não deu importância à crença de Rita, 

temos uma justificativa com a exposição de suas características referentes a 

esse tema. Camilo riu da moça porque 

 
Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso, teve um 
arsenal inteiro de crendices, (...) 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. (...) e ele não formulava a incredulidade (ASSIS, 2003, p. 238 – 
grifos nossos). 
 

A forte referencialização conseguida pela iconização espacial também é 

uma estratégia de aproximação ao enunciatário. Ele pode reconhecer as ruas 

em que Camilo entrou, por onde passou, morou e viveu o amor: “A casa do 

encontro era na antiga Rua dos Barbonos (...) [Rita] desceu pela Rua das 

Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia; Camilo desceu pela da 

Guarda Velha” (ASSIS, 2003, p. 238 – grifos nossos).  
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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 (ASSIS, 
2003, p. 238 – grifos nossos). 

 
Rita, conforme verificou Camilo (na voz do narrador) assim que lhe pôs os 
olhos, 

 
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, 2003, p. 239 – grifos nossos). 

 

Não intuiu que acabaria mal. Os temas da inexperiência e da pouca 

intuição atribuídos a Camilo já adiantam uma falta de culpa pelo que há de vir, 

“justificam”, de certa forma, os atos do rapaz.  

Rita é chamada de tonta antes de o casal se conhecer. Quando Camilo 

a vê, esse detalhe já não importa, outros tomam vista. E não há pistas de que 

Vilela seria vingativo ou ciumento, pois só Camilo recebe traços de 

personalidade, dos outros sabemos apenas do físico. E o que importa, no 

estratagema, é isto mesmo: que saibamos de seu íntimo, de como surge uma 

paixão “à revelia” do sujeito:  

 
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, 2003, p. 240 – grifos nossos). 

 

Quis fugir! Mais uma amostra de sua “inocência”, ao que tudo indica, a 

moça é a sedutora. Muito forte essa figurativização por uma serpente, traz a 

inferência do pecado de Eva. E o rapaz ficou subjugado àquela redoma 

prazerosa.  

 Observemos: mesmo as características dos lugares são mais detalhadas 

quando Camilo está neles. Como era a casa da cartomante? Quando Rita a 
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visitou, nada soubemos do lugar, pois as impressões de Camilo tinham que ser 

as privilegiadas, afinal, isso também faz parte do jogo: 

 
A luz era pouca, os degraus comidos dos pés, o corrimão 
pegajoso; [...] 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. [...] Abriu uma gaveta e tirou 
um baralho de cartas compridas e enxovalhadas (ASSIS, 2003, p. 
243).  

 

Junto de sua casa, a cartomante é revestida de um estereótipo. Algo 

sombrio a envolve, a falta de luz, o aspecto encardido das coisas e das unhas, 

tudo para apresentar uma figura diferente na trama, como que condizente ao 

mistério associado à profissão. A cartomante 

 
Era uma mulher de quarenta anos, italiana, morena e magra, com 
grandes olhos sonsos e agudos. [...] pegou outra vez das cartas e 
baralhou-as, com os longos dedos finos, de unhas descuradas. 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 (ASSIS, 2003, p. 
243 – grifos nossos). 
 

E, convenhamos, era uma farsante. Não acertou o futuro do rapaz e 

ainda o encheu de ilusões. Tanto que ele seguiu para a casa do amigo, e nós 

fomos junto, para onde “ao fundo sobre o canapé, estava Rita morta e 

ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, estirou-

o morto no chão” (ASSIS, 2003, p. 245). A descrição figurativa do assassinato 

vem para fechar o conto. 

 Estamos colhendo amostras para a comprovação do nosso pensamento. 

Qual seja: já vimos que o texto prioriza a exposição da narrativa do sujeito 

Camilo, que sua voz nos guia, amalgamada que está à do narrador.  

Restava-nos conhecê-lo, em suas características mais específicas e 

concretas, para chegarmos a concluir que o investimento semântico é mais 

volumoso para esse sujeito do que para os outros. E que a prioridade de o 

conhecermos melhor favorece a estratégia geral de um enunciador que se 

propõe a revelar dilemas humanos e escolhe um ponto de vista para isso.  
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O modo de concretização narrativa, com as etapas de tematização, 

figurativização e iconização, encontrará ênfase na adaptação para os 

quadrinhos e diferença na adaptação para o cinema. Também por isso 

quisemos estudá-las aqui, para termos mais meios de comparação depois. 

Partiremos agora aos temas e figuras gerais do texto, para encontrarmos as 

principais isotopias.  

A noção de isotopia “é a de reiteração de traços semânticos [figurativos 

ou temáticos] que tornam o discurso semanticamente coerente” (BARROS, 

2003, p. 206). Por exemplo, os traços que fazem uma história ser um drama: 

tristeza (tema), pessoas doentes, com perturbações emocionais, acidentes 

(figuras).  

Três importantes isotopias temáticas permeiam o conto: a da crença, a 

do amor e a do ilícito. Cada uma delas agrega elementos que podemos 

ressaltar e promove linhas de leitura que se cruzam ou andam paralelas. 

Comecemos pela isotopia da crença, que envolve a obra com sua 

atmosfera. As características das personagens nos ajudam: o arsenal de 

crendices confusas de Camilo, que o faz rir de Rita (com seu interesse pelo 

místico) e depois procurar a mesma cartomante.  

Ela é outro elemento (figura) dessa isotopia, com toda a sua conjuntura, 

sua casa, seus modos. Bem como o resultado da consulta em Camilo: ele creu 

na adivinha e foi atingido por uma “fé nova e vivaz” (ASSIS, 2003, p. 244).  

Uma observação é merecida: a primeira linha do conto já continha 

elementos dessa temática. Trata-se da intertextualidade (retomada de outro 

texto, citação) com uma obra de Shakespeare: “Hamlet observa a Horácio que 

há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia” (ASSIS, 

2003, p. 237 – grifo nosso). O fragmento grifado inaugura a isotopia da crença. 

Mas não é só isso que ele faz.  

O intertexto com Hamlet aciona a memória do enunciatário. A retomada 

da tragédia do príncipe da Dinamarca convoca as isotopias traçadas lá, da 

traição ao rei (da mãe com o tio de Hamlet), do místico (o fantasma do pai que 

deseja ser vingado), da vingança.  

Mas a continuidade do conto de Machado de Assis põe em jogo a dúvida 

e a certeza; a epígrafe não é, digamos, suficiente para que seja suscitada a 
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vingança de Vilela. Principalmente porque o ponto de vista é o do Camilo. E 

Vilela também poderia agir de outra forma, nem toda traição acaba em 

assassinato, e já que as características do marido não ficaram claras, não 

podíamos ter certeza de qual seria sua reação à ação de sua esposa e de seu 

amigo. 

As relações intertextuais e os conectores de isotopias facilitam o 

reconhecimento das linhas isotópicas (cf. BARROS, 1999, p. 73). Conectores 

são elementos que se inserem em mais de uma isotopia, ligando-as. A isotopia 

temática do amor é uma, a do ilícito é outra, mas elas estão relacionadas, 

nesse texto, pelas cenas de envolvimento dos amantes (conectores), que são 

uma concretização tanto do seu amor quanto da traição a Vilela. Por isso há 

polêmica. Duas isotopias, em princípio, díspares têm traços em comum.  

Temos outro conector no texto, o assassinato. Mas ele se divide em 

duas funções: passa a integrar a isotopia do ilícito, que só tinha a figura da 

traição, e aviva a temática da violência, antes só vista na imaginação de 

Camilo, quando desconfiava do que poderia lhe acontecer pelas mãos do velho 

amigo.  

O rompante de Vilela é, portanto, conector e desencadeador de 

isotopias. “O desencadeador de isotopias é aquele elemento que não se 

integra facilmente em uma linha isotópica já reconhecida e leva, dessa forma, à 

descoberta de novas leituras” (BARROS, 2008, p. 73).  

A morte do casal traz também a releitura da adivinhação como farsa. 

Insere, mais explicitamente, na isotopia da crença, a ilusão, já que toda crença 

convive com sua negação. Isso nos permite dizer que as escolhas das 

isotopias temático-figurativas de um texto estão relacionadas com a ideologia 

do sujeito da enunciação e mostram, nesse caso, uma ancoragem ideológica 

pautada numa espécie de ceticismo.  

Salta um conselho: não se deve acreditar em nada, segundo o jogo 

entre crença e descrença que acontece do início ao fim do texto. Parece-nos 

uma questão de ação e reação, de causa e consequência. Essas coisas mais 

que naturais da vida do ser humano. Salientemos que “uma figura sozinha não 

produz sentido, é a relação entre elas que o faz” (FIORIN, 2011, p. 96). O 

mesmo para os temas. 
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1.4 O perfil do sujeito da enunciação 

 

Se sintetizarmos tudo o que sabemos sobre a história do conto, a que 

chegamos? “Dir-se-ia a morada do INDIFERENTE DESTINO” (ASSIS, 2003, p. 

242 – destaque nosso). A figura da cartomante mostra bem isso. Quem traça o 

destino dos sujeitos? Uma advinha? Seus atos?  

A moral de cada pessoa não é o que importa ao nosso enunciador. Ele a 

guarda em favor da demonstração das vivências interiores, como sentimentos 

irrevogáveis, crenças e a falta delas, dilemas, querência por conciliar objetos 

conflitantes, consequências naturais ou não para cada atitude do ser humano. 

Tudo o que vimos no percurso até aqui nos leva a um perfil antimoralista 

do sujeito da enunciação. Lembrando a acepção da palavra, não se trata de 

alguém que julga positivos atos contra a moral, mas que não a põe em pauta, 

simplesmente não julga. Aí está a explicação para as estratégias que vimos em 

cada tópico.  

No primeiro, o enunciador estabelece que a narrativa principal é a do 

amante; no segundo, que ressalta a sintaxe discursiva, vemos a fusão entre 

narrador e personagem no jogo das vozes. Se eles estão entrelaçados, não é 

porque o enunciador concorda com a traição, aliás isso não se cogita, mas 

porque ele quer mostrar as sensações, a passividade frente à situação, a 

inércia diante da paixão.  

O terceiro tópico, em que focalizamos a semântica discursiva, privilegia 

detalhes e características do Camilo, “um ingênuo na vida moral e prática”. Foi 

quando Rita o consolou pela morte de sua mãe que a chama se acendeu. Isso 

conta, porque, no momento difícil, o ser humano nele se fragilizou.  

E já que não há moral a ser cobrada, o vai da valsa leva Camilo para os 

braços da moça. Só que é regra humana, ação vem acompanhada de reação. 

E esta também ficou à deriva do julgamento, pois o conto acaba antes que 

saibamos se Vilela foi preso, punido pelo crime, passional inclusive, etc. 

 Mais uma estratégia notável no conto seria a do suspense, e nós não 

tocamos nela. De propósito, façamos um suspense aqui. Haverá um capítulo 

para tratá-lo especialmente. Agora, sigamos com as considerações sobre a 

tradução intersemiótica para os quadrinhos. 
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CAPÍTULO II – A HQ 

 

Antes de adentrarmos precisamente A Cartomante em quadrinhos, 

alguma introdução é necessária. A Semiótica impulsionada por Greimas 

propõe-se como uma metodologia de análise de textos, sejam eles verbais, 

visuais ou sincréticos, que somam mais de uma linguagem na mesma 

expressão. 

 
Temos linguagens não mistas, cujos significados se manifestam 
apenas de uma maneira: a escrita, a pintura, a escultura, a língua de 
sinais; temos linguagens mistas, cujos significados se manifestam de 
diferentes maneiras, como o cinema, em que os sentidos são 
veiculados pelos sons da linguagem verbal e da música, pelas 
imagens da linguagem visual, etc. (FIORIN, 2013, p. 14). 

 

O conto que estudamos tem essa linguagem não mista de que fala 

Fiorin, expressa seu conteúdo apenas através do verbal. As demais obras que 

iremos estudar têm a linguagem mista, são, pois, textos sincréticos. A 

possibilidade de estudá-los com a Semiótica surgiu da contribuição de Louis 

Hjelmslev, que expandiu o conceito de signo de Saussure para função 

semiótica.  

Significante e significado de um dado termo estenderam-se em plano de 

expressão e plano de conteúdo, agora concernentes ao texto como totalidade 

de significação. O que gerou, para a Semiótica greimasiana, a vantagem de 

amplitude de enunciados para análise: “literatura, filme, pintura, música ou até 

como linguagem coloquial; tudo isso é passível de descrição semiótica” (TATIT, 

2012, p. 189).  

Nossa pesquisa seguiu uma ordem. Após a análise semiótica do conto, 

fizemos seu cotejo minucioso com a HQ. Comparando, por assim dizer, palavra 

a palavra, palavra à imagem, estratégia a estratégia.  

Tomamos como base o texto de Machado de Assis (cf. ASSIS, 2003), 

digitalizado. As diferenças estão marcadas no original, conforme legenda; as 

passagens da voz do narrador do conto para a dos interlocutores da HQ foram 

transcritas. O cotejo se encontra no Anexo 2 deste trabalho, e sugerimos sua 

leitura para melhor acompanhamento deste capítulo.  
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 Em aquarela e fotografias da cidade do Rio de Janeiro, A Cartomante 

em quadrinhos, de Flávio Pessoa e Maurício Dias, configura-se em coerções 

evidentes. Ela se caracteriza principalmente pela visualização de cenas a cada 

duas páginas; pelas descrições transportadas aos desenhos ou ilustradas, 

enfatizadas por eles; pelo ritmo de leitura entrecortado e sobreposições visuais 

e verbais.  

Tudo isso acontece dentro de “caixinhas”. Pelo glossário de Will Eisner 

(1989, p. 154), quadrinho é um “quadro que contém uma determinada cena 

(box, frame)”. E, independente do formato que tenha, o contorno dele é 

chamado de requadro. Em meio a artes distintas, a obra reconta a história do 

triângulo amoroso, enquanto forma um conjunto visual interessante. 

 

2.1 – A dinâmica dos quadros e requadros 

 
[A arte sequencial] desenvolveu-se até resultar nas tiras e revistas de 
quadrinhos, amplamente lidas, que conquistaram uma posição 
inegável na cultura popular (Will Eisner). 

 

 Diferentemente de um texto em prosa pura, como é o conto que 

acabamos de analisar no capítulo anterior, as histórias em quadrinhos 

acumulam, além da linguagem verbal, a visual. Isso já é motivo para que elas 

tenham uma dinâmica mais ligeira, vez que a linearidade da prosa é 

redistribuída num espaço onde concorre com as imagens; elas têm de 

conviver, e são notadas pelo leitor em simultaneidade.  

Para falar de um ritmo de leitura próprio dessa linguagem, iremos 

pincelar alguns termos e conceitos advindos da extensão atual da Semiótica, 

sua abordagem tensiva, proposta por Claude Zilberberg e Jacques Fontanille. 

Diga-se, com certa necessidade, que ela estará mais bem apresentada no 

capítulo IV, dedicado ao suspense das três obras em estudo. 

Os textos têm, de antemão, um ritmo próprio para serem apreciados 

pelo leitor, alguns são mais lentos, outros mais rápidos. Pela morosidade ou 

agilidade dos modos de apresentação textuais, contamos com uma gradação 

entre perfis rítmicos básicos.  

Zilberberg nos aponta um quadro, no qual, entre a inércia e a vivacidade, 

estão a lentidão e a rapidez (cf. ZILBERBERG, 2002, p. 13). Estas se referem 
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ao elã, uma espécie de movimento dos textos ditado pelas características da 

linguagem em que estão inseridos. 

 
Considerando alguns elementos constitutivos da linguagem dos 
quadrinhos, podemos dizer que eles primam por criar um modo de 
interação ágil, uma adesão acelerada do leitor com a obra. Do ponto 
de vista semiótico, equivale a dizer que há um perfil básico, um elã da 
rapidez, caracterizando o texto em quadrinhos (MANCINI e ALT, 
2013, p. 100 – grifo dos autores). 

 

Vamos conhecer alguns desses elementos e, junto, a “nova cartomante”. 

Lembremos de que nosso objetivo está além de uma apresentação de 

coerções da linguagem dos quadrinistas. Primaremos por comparar o conteúdo 

da HQ ao do conto, obra de partida de nossos estudos de tradução 

intersemiótica.  

Os parâmetros serão os mesmos traçados na primeira análise. Logo, 

estaremos em busca da equivalência ou diferença da HQ quanto ao nível 

narrativo, à sintaxe discursiva, com o jogo das vozes, e à semântica, com seus 

recobrimentos. Enquanto isso, e com exemplos do próprio texto de Pessoa e 

Dias, faremos uma demonstração dos elementos incluídos na dinâmica dos 

quadros e requadros.  

Traremos, neste capítulo, a contribuição de Will Eisner (1989) sobre a 

linguagem dos quadrinhos e, pelo viés semiótico, os esclarecimentos de 

Mancini e Alt (2013). 

 

2.2 O nível narrativo 

 

A começar pelo nível narrativo, já encontramos um “efeito de fidelidade”: 

no primeiro capítulo, havíamos pontuado os dez momentos do conto que 

elegemos como principais e, nos quadrinhos, o encadeamento dos fatos não se 

perde. A narrativa adaptada também começa com o retrocesso temporal e 

apresenta “o encontro dos amantes” em primeiro lugar.  

As conjunções e disjunções do sujeito principal permanecem como na 

obra de partida, e, aproveitando “o retorno às origens das personagens”, 

em que vemos a conjunção de Camilo com a amizade de Vilela, podemos 

mostrar um pouco da “parceria” entre o verbal e o visual.  
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Os conteúdos manifestados visual e verbalmente podem assumir 
relações polêmicas, de ênfase, de redundância e complementação, 
ou a combinação delas. Com isso, não é difícil perceber que o 
processamento dos elementos verbais e visuais tem que se dar em 
simultaneidade, o que requer um processamento mais rápido do 
conteúdo total (MANCINI e ALT, 2013, p. 100).  
 

Vamos ao exemplo. No verbal, o narrador apresenta as três 

personagens e anuncia que irá explicar suas origens; no visual, há uma 

ilustração: a imagem dos três já adultos, seguida de um complemento. A antiga 

amizade se apresenta como uma brincadeira de crianças: Camilo fazendo “pé-

pé” para Vilela pegar uma fruta na árvore. Dizemos que seja um complemento, 

ou um desdobramento, porque, no conto, não estava explícito o modo com que 

viviam na infância: 
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(PESSOA e DIAS, 2008, p. 10) 

 

Continuando a narrativa, “a morte da mãe de Camilo” e “o início da 

paixão” se dão numa mesma página da HQ e nos servem a falar de postura e 

gesto, que são a pose corporal e o “movimento humano de expressão”, 

respectivamente (cf. EISNER, 1989, p. 154).  

No primeiro quadrinho, pode ser observada a postura amigável do casal 

para com Camilo, já que estão voltados para ele, e Vilela repousa a mão em 

seu ombro.  

O gesto de Rita exemplifica um tipo de requadro feito para os detalhes: o 

requadro em forma de círculo, onde vemos as mãos de Camilo e Rita 

entrelaçadas. Mas, no quadrinho à esquerda do realce, a mão da moça ainda 

estava a meio caminho da mão do rapaz. O detalhe, pois, termina a ação. 

Vejamos: 
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(PESSOA e DIAS, 2008, p. 13) 

 
Acima, ainda na mesma página, no quadrinho inferior, uma “foto” do 

convívio repentino entre Camilo e Rita. A postura e os gestos ali revelados nos 

deixam o sabor do envolvimento. A frase “Liam os mesmos livros...” (ASSIS, 

2003, p. 239) é substituída pela imagem dos dois tendo um só livro nas mãos. 

O fato é que o enunciatário repara nisso tudo e no que está escrito. O conjunto 

indica, além da postura e dos gestos, a tal agilidade própria da linguagem.  

A estratégia do requadro circular chega a ser uma recorrência nos 

quadrinhos de Pessoa e Dias. Novo exemplo está no momento narrativo “o 

bilhete de Vilela”. Dentro do quadrinho maior, é como se pudéssemos dar um 
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“zoom” para vermos o que está escrito no bilhete sem que o narrador 

precisasse nos dizer. O desenhista forja um close-up no bilhete:  

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 13) 
 

 Reparemos bem no homem que o entrega. Mais um complemento. 

Machado de Assis não disse quem levou o recado ao rapaz. E Camilo sai a 

atender o chamado. Na próxima página, o que ele imagina é a postura de 

Vilela.  

Está tudo misturado entre o que o narrador e a imagem dizem. Um clima 

de medo e expectativa pelo pior é instaurado com a ajuda da sobreposição do 

que se lê e do que se vê em toda a página.  

No quadrinho superior direito, flash da imaginação de Camilo, dá até 

para “ouvir” os gritos de Vilela enfurecido e de Rita apavorada: 
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(PESSOA e DIAS, 2008, p. 19) 
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Will Eisner reflete sobre a postura e os gestos, e o que ele diz cabe certo 

aqui: 

Nas histórias em quadrinhos, a postura do corpo e o gesto têm 
primazia sobre o texto. A maneira como são empregadas essas 
imagens modifica e define o significado que se pretende dar às 
palavras. Por meio da sua relevância para a experiência do leitor, 
podem invocar uma nuance de emoção e dar inflexão audível à voz 
do falante (EISNER, 1989, p. 103). 
 

Na parte inferior da página, vimos o desenho da “morte”, um 

complemento “cristalizado” no imaginário social, trazido para aumentar o clima 

medonho, como um tormento criado pela mente. Ela vem cruzando o caminho 

do rapaz. E não é só isso que ela cruza, sua foice serve de calha (espaço entre 

quadrinhos) entre a tira de cima e o quadrinho de baixo, ao qual a imagem 

ondulada invade, querendo dividir o espaço.  

Sigamos a outro ponto da narrativa, “a ida de Camilo à cartomante”. 

Se observarmos a tira abaixo, temos uma visão de cima da cena. Qual é a 

sensação?  

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 19) 
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O modo de perspectiva, ângulo de que se vê uma cena, pode também 

influir no sentido dela. Olhando de cima, a sensação é de pequenez e medo. O 

formato do requadro também pode, ao se juntar à perspectiva, reforçar essas 

sensações. Reparemos no pouco espaço que as personagens têm para se 

locomover, e no quão apertada parece a sala em que se sentam à mesa. “Um 

quadrinho estreito evoca uma sensação de encurralamento, de confinamento, 

ao passo que um quadrinho mais largo sugere abundância de espaço para 

movimento – ou fuga” (EISNER, 1989, p. 89).  

 Enquanto Camilo está ali, podemos focalizar a atenção em seu rosto: 

 

 
(PESSOA e DIAS, 2008, p. 25) 

 

Entre seu olhar e a carta sendo virada pela adivinha, somente a calha 

dos quadros. Olhos saltados, mão apertada sobre a boca, sobrancelha 

“atenciosa”. Está tudo na superfície do rosto.  

“Nessa superfície, o leitor espera que os elementos móveis revelem uma 

emoção e um ato como advérbio [de intensidade] da postura ou gesto do 

corpo” (EISNER, 1989, p. 111). Tal relação privilegia o uso da cabeça, ou rosto, 

pelos artistas, que a usam para sintetizar o que o corpo todo estaria dizendo. 
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 Chegando à última comparação de ordem narrativa, encontramos um 

exemplo de metaquadrinho, o quadrinho de página inteira (cf. EISNER, 1989, 

p. 63). Ele recebe, superpostos, pequenos quadros que descrevem as etapas 

para a morte de Camilo. E o todo anuncia o “trágico fim”:  

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 31) 
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Em um cenário de interior da casa, Rita não está sobre o canapé (um 

sofá de antigamente), como no conto, mas está igualmente morta e 

ensanguentada.  

Sobre o que acabamos de ver, Eisner (1989, p. 107) diz que “A seleção, 

ou ‘congelamento’, de posturas-chave procura comunicar o tempo, assim como 

a emoção. Na narrativa, todas as posturas têm a mesma importância”. E essas 

realmente são marcantes, enfatizadas, como em fotos de assassinatos em 

jornal.  

 

2.3 O papel do narrador 

 

A linguagem de quadrinhos, como vimos no tópico anterior, através da 

observação de suas características, é mais célere do que a prosa de um conto. 

União entre verbal e visual, quadros, requadros, desenhos, falas dispostas em 

balões fazem  

 
com que a agilidade de leitura passe a ser um modo constitutivo de 
interação do leitor com as histórias em quadrinhos. Gera uma 
expectativa, uma predisposição cognitiva e sensorial à celeridade, um 
hábito da rapidez (MANCINI e ALT, 2013, p. 104). 

 

No caso estudado, essa expectativa é quebrada por um uso inesperado 

do meio de expressão. Numa adaptação para HQ, levando em conta as suas 

coerções, a voz do narrador normalmente é delegada aos interlocutores, dentro 

dos balões de fala, o que chamamos de debreagem (projeção) interna. E ele 

assume a função de mediador dos diálogos.  

Essa estratégia, que ajuda a manter a leitura acelerada dos quadrinhos, 

até acontece aqui, mas em bem menor escala do que a habitual. Trouxemos 

um exemplo. Em Machado de Assis, o fragmento era este: 

 
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 (ASSIS, 2003, p. 241). 
 

Esse trecho, assumido apenas pelo narrador na obra de partida, é 

distribuído aos interlocutores da HQ de forma combinada: a parte que exprime 

a opinião de Rita passa para a sua voz, e a parte que expressa a discordância 
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de Camilo é transferida para a voz dele. Os balões têm, na extremidade que os 

liga à personagem, uma curvatura. Eisner a chama de “rabinho” (cf. 1989, p. 

154). Vejamos o quadrinho: 

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 18) 
 

Essa transformação da narração em diálogos breves é o que geralmente 

dinamiza a parte verbal das histórias em quadrinhos. Mas o novo enunciador 

se permite prescindir da farta distribuição de falas em balões em favor da 

manutenção de um narrador preponderante.  

Dentro de caixas, às vezes sobrepostas aos desenhos, ou em cantos 

mais reservados, lá está o narrador dando conta de explanar todas as cenas. 

Pela exacerbação da narração, uma estratégia interna ao texto, incomum 

nessa linguagem, o elã da rapidez dos quadrinhos é desacelerado. Mas o 

efeito é de “fidelidade” à obra de partida.  

Assim como no conto, ficamos próximos de Camilo. Porque o narrador 

está fortemente presente e mostra a história a partir do mesmo ponto de vista. 

Também na HQ, o narrador permite a entrada de outra voz sobre aquilo que 

narra. Permeiam A Cartomante em quadrinhos os mesmos tipos de discurso: 

direto, indireto e indireto livre, com ênfase no último.  
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O texto verbal vigora em muita transcrição. O que circunscreve este 

tópico, contudo, é o que pode haver de saliente quanto ao papel do narrador, já 

que ele agora está a serviço de outro enunciador, diante de uma tarefa de 

tradução intersemiótica. Vejamos uma de suas páginas: 

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 15) 
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No primeiro quadro, foco nas expressões e nos olhos do casal enquanto 

leem o mesmo livro, ou se leem. A imagem está envolta pelo requadro, mas 

bem próxima do enunciatário.  

No quadrinho inferior esquerdo, a cena se repete de outro ângulo. E, 

enquanto o desenhista nos envolve com os diferentes ângulos, o narrador está 

dizendo do serpentear de Rita sobre Camilo.  

Já no último quadrinho, no momento em que o rapaz se vê sem saída, o 

narrador deixa as vozes se fundirem no “Adeus, escrúpulos!”; o requadro tem 

seu limite rompido pela paixão em desenho, que chega bem perto do 

enunciatário através dessa forma de aproveitamento do espaço da página.  

Temos aí uma debreagem visual enunciativa igual à utilizada pelo 

narrador na exclamação citada, e vemos o grande e redobrado efeito de 

aproximação. Esse sobressalto ganha uma explicação por Eisner (1989, p. 46): 

 
O formato (ou ausência) do requadro pode se tornar parte da história 
em si. Ele pode expressar algo sobre a dimensão do som e do clima 
emocional em que ocorre a ação, assim como contribuir para a 
atmosfera da página como um todo. O propósito do requadro não é 
tanto estabelecer um palco, mas antes aumentar o envolvimento do 
leitor com a narrativa. Enquanto o requadro convencional, de 
contenção, mantém o leitor distanciado – ou fora do quadrinho, por 
assim dizer –, o requadro tal como é usado [no exemplo acima] 
convida o leitor a entrar na ação ou permite que a ação ‘irrompa’ na 
direção do leitor. 

 

A parte que falta de seus corpos e do livro caído tem continuidade na 

nossa imaginação. Em semiótica, estamos falando da catálise, esse 

preenchimento de intervalos de sentido pelo enunciatário; “o enunciador dos 

quadrinhos tem a opção de dispor apenas as partes estratégicas das ações, 

permitindo que o leitor preencha as lacunas deixadas entre elas” (MANCINI e 

ALT, 2013, p. 101).  

Isso, obviamente, não acontece só nessa página e nem só em HQs, é 

uma característica de todos os textos: a catálise está nas inferências. Em 

quadrinhos, isso é acentuado, é próprio das linguagens aceleradas deixar mais 

situações dependentes da cooperação do enunciatário para a significação. 

 Acabamos de mostrar um narrador totalmente conjugado ao interlocutor, 

mas nem sempre é assim. Por vezes, essa permeabilidade é enfraquecida na 

adaptação, e um exemplo é o corte das fruições psicológicas da personagem 
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Camilo. O narrador passa a conhecê-lo menos e a opinar menos sobre suas 

características e vivências. A seguir, alguns fragmentos do conto e 

comentários. O que fora relegado pela HQ se apresenta sublinhado:  

 
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. (ASSIS, 2003, p. 238 
– grifos nossos). 
 

No supracitado, o narrador do conto chama as crenças de Camilo de 

“vegetação parasita” e sabe quando foi que ele passou a não acreditar em 

nada. O da HQ só comenta a descrença. Do próximo excerto, uma reflexão é 

retirada na adaptação. O novo narrador não se deixa divagar junto de Camilo 

sobre o que há, de forma generalizada, quando se está apaixonado. 

 
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 (ASSIS, 2003, p. 239).  
 

A justificativa para que ele vá à cartomante se mantém, pois está lá a 

confusão mental de Camilo em meio às crenças e descrenças:  

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 22) 
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Mas algum corte ainda é feito. Da tira acima foi retirado o seguinte trecho:  

 
E inclinava-se para fitar a casa... Depois fez um gesto incrédulo: era a 
ideia 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 [...] Camilo fechava os olhos, pensava em outras 
cousas: mas a voz do marido sussurrava-lhe às 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 (ASSIS, 2003, p. 242). 
 

O grande trecho retirado era condizente à expectativa de Camilo diante 

da casa da cartomante. Suas dúvidas e certezas disputaram ali, até que ele 

decidiu por consultar as cartas.  

Apesar dessa sublimação, há uma observação interessante a ser feita. 

Percebemos que Camilo se vê, do canto da página, enquanto as superstições, 

religiões e os olhos da mãe flutuam em torno dele. É o olhar vigente nos dando 

um binóculo, diríamos. Camilo olha para o que se passa dentro de sua mente.  

O desenhista “concretizou” o que o enunciatário pode sentir ao 

acompanhar a história lado a lado com Camilo. Atentando para o visual, o 

contorno de sua roupa azul é parte do requadro, o que colabora para uma 

sensação e efeito de sentido de que tudo está englobado pelo ponto de vista 

dele. É bom lembrar que, nas histórias em quadrinhos, o narrador não é só 

aquele que fala nas caixas, mas o que nos mostra o que se tem para ver. 

 

2.3 – A figurativização: Conteúdo e Expressão 

 
a análise semiótica vem considerando os códigos particulares dos 
textos que examina: semiótica plástica, semiótica da canção, 
semiótica da literatura são exemplos de semióticas definidas pelos 
objetos de que se ocupam e que exigem formulações teórico-
metodológicas próprias, capazes de descrever e interpretar a 
materialidade significante dos textos (TEIXEIRA, 2008, p. 177). 

 

Ao optarmos por enfatizar uma análise comparativa do conteúdo das 

obras, não nos privamos de mostrar certos detalhes do plano de expressão da 

HQ. Enquanto falávamos dos modos de requadro, por exemplo, já estávamos 

incluindo um estudo da expressão, referente às categorias da semiótica 

plástica, trazidas à teoria por Jean-Marie Floch (1985).  
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Através de categorias cromáticas, eidéticas, topológicas e matéricas, 

podemos estudar o modo de manifestação de certos textos: “uma pintura, uma 

fotografia, uma aquarela etc., assim permitindo uma compreensão dos objetos 

semióticos como produtos cuja materialidade também significa” (TEIXEIRA, 

2008, p. 178).  

Para cada uma das categorias, algum detalhamento. As cromáticas 

aparecem na variedade combinatória de cores; as eidéticas, nas formas; as 

topológicas se mostram no posicionamento dessas formas no espaço; e as 

matéricas, no suporte e na maneira de usar tinta e pincel (cf. TEIXEIRA, 2008, 

p. 305). Assim podemos observar A Cartomante em quadrinhos com maior 

abrangência, através do encontro entre conteúdo e expressão. E tratá-la como: 

 
uma unidade construída por uma estratégia enunciativa integradora 
que, ao mobilizar diferentes linguagens, potencializou e, ao mesmo 
tempo, diluiu o que cada código tem de particular, para permitir a 
manifestação de uma outra coisa, um texto verbovisual em que os 
elementos se articulam (TEIXEIRA, 2008, p. 173). 

 

A começar pelas linguagens unidas na expressão visual, como dissemos 

no início do capítulo, A Cartomante adaptada comporta desenhos preenchidos 

com aquarela, fotografias trazidas de um cenário carioca do mesmo século em 

que se passa a trama, e ainda recebe a visita de uma pintura. O quadro de 

Eugène Delacroix “Hamlet e Orácio no Cemitério” preenche toda a primeira 

página.  

A imagem traz uma cena da história contada por Shakespeare, que, por 

sua vez, configura-se como um intertexto com a literatura inglesa, estratégia 

bastante frequente em obras machadianas (ver 1.3 do capítulo I), retomada nos 

quadrinhos de Flávio Pessoa na narração verbal e em linguagem visual.  

Entra aí mais um elemento intertextual – o quadro de Delacroix. Que é 

“invadido” pelas caixas narrativas e pelas personagens Rita e Camilo. Em 

categoria topológica, temos o quadro como englobante e os elementos dos 

quadrinhos como englobados por ele. Vejamos: 
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(PESSOA e DIAS, 2008, p. 05). 
 

O mesmo quadro agora faz parte do cenário, divide a cena com as 

personagens e objetos criados pelo novo enunciador. Enquanto isso, a 

narração fala novamente em Hamlet para dar conta da crença de Rita nos 

mistérios de uma consulta à cartomante. O par englobante e englobado é 

invertido nesta página:  
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 (PESSOA e DIAS, 2008, p. 08). 
 

O sincretismo verbo-visual, característica notável da HQ, possibilita algo 

mais de figurativizações. Não apenas em palavras, o novo enunciador recria as 

personagens, dando-lhes rostos e aparências dantes só possíveis na mente do 

enunciatário. O que fora descrito na prosa é enfatizado nas expressões e 

emoções dos modelos que o adaptador criou.  
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Suas características físicas, sua figurativização, encontram semelhança 

entre o que é dito no verbal e no visual. Vilela parece mais velho, usa os óculos 

que faltam à jovialidade de Camilo, e Rita parece mesmo estar entre os dois 

em termos de idade. Na figura a seguir, Vilela, Rita e Camilo passeando no 

interior do Palácio Monroe:  

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 12). 
 

A cartomante era “uma mulher de quarenta anos, italiana, morena e 

magra, com grandes olhos sonsos e agudos [...] com os longos dedos finos de 

unhas descuradas” (ASSIS, 2003, p. 243). O mesmo trecho é repetido pelo 

narrador dos quadrinhos, e a imagem dela é a que vem a seguir. 
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 (PESSOA e DIAS, 2008, p. 24). 

 

Se a estratégia da iconização já estava presente no conto verbalmente 

construído, nos quadrinhos, ela aparece em relevo, pois temos claras as 

características físicas dos interlocutores e vemos a face do Rio de Janeiro 

visualmente e em palavras. Sejam exemplos espaciais as seguintes figuras: 

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 14). 
 

Na imagem acima, apresenta-se a Rua São Clemente, em Botafogo – 

Rio de Janeiro. Camilo é pintado em tons que sugerem sua pertença àquele 
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cenário. Ele anda pela rua que, na verdade, é criada por uma fotografia e não 

pelo desenho em aquarela.  

A aproximação cromática dá a impressão de continuidade entre as 

linguagens reunidas no mesmo plano de expressão visual. Na próxima 

imagem, temos a iconização em seu alto grau, pois o Largo da Carioca é 

mostrado verbal e visualmente: 

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 20). 
 

Mais uma vez a figura da morte aparece. Aqui, dentro de um grande 

relógio que está “contando” os últimos minutos de Camilo. A moldura do relógio 

forma aquele mesmo tipo de requadro circular feito para dar uma ênfase ou 

conter um detalhe. No caso, é mais uma peça da isotopia do medo realçada. 

No canto inferior direito, está Camilo na mesma posição, preparando-se para 

tomar o carro de aluguel, o tílburi de que o narrador fala ali na caixa. 

 No próximo exemplo, enquanto Camilo e os fantasmas de Vilela 

“aquarelados” seguem pela rua, temos o Rio como plano de fundo. Desenho e 
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verbal predominam sobre a fotografia, dando-nos o efeito de sentido de lugar 

por onde se passa, de ambientalização: 

 

 (PESSOA e DIAS, 2008, p. 20). 
 

O balão que envolve as falas do espectro de Vilela, batizamos de 

“fantasmagórico”. Por seu formato irregular e ondulado, ele também expressa o 

conteúdo medonho.  

 
“À medida que o uso dos balões foi se ampliando, seu contorno 
passou a ter uma função maior do que de simples cercado para a 
fala. Logo lhe foi atribuída a tarefa de acrescentar significado e de 
comunicar a característica do som à narrativa” (EISNER, 1989, p. 27). 

 

A iconização espaço-temporal, pela exacerbação figurativa, no plano do 

conteúdo, casada a essa organização topológica no plano da expressão, que 

sobrepõe o desenho em aquarela à fotografia, intensifica a ideia de fundo 

cenográfico. E mostra que a linguagem fotográfica, com o Rio antigo, está a 

serviço de uma fidelidade à ancoragem de espaço e tempo do texto original.  
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Tomando a categoria cromática, o sépia escolhido para as fotos nos dá 

o tom de passado, no caso, o século XIX. As cores, ainda que em diferentes 

linguagens, têm certa harmonia, e a continuidade cromática é o recurso do 

Plano da Expressão para integrar desenho e foto. Sejam mais exemplos dessa 

sintonia de cores as duas próximas páginas da HQ: 

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 21). 

 

 Ao fundo, a rua Senhor dos Passos e, fazendo parte da cena “real” 

atribuída à fotografia, a carroça que caíra, os homens e o cavalo. As pessoas 

observam o acidente desenhado no meio do registro fotográfico de uma rua de 

verdade.  
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 Essa junção de fotografia e desenho, dada mais uma vez pela 

continuidade cromática, é posta diante dos nossos olhos, criando uma riqueza 

e densidade figurativa no plano visual compatíveis com a riqueza figurativa 

verbalmente expressa no conto original. “A mais”, em posição esquerda/alta 

está Camilo no tílburi. Uma forma de lembrar que ele está vindo e vai entestar 

com o atrapalho no caminho.  

 A próxima página, a 28, chama a atenção para a ideia de continuidade 

do tílburi desenhado seguindo o bonde da foto pelos Arcos da Lapa. Como em 

toda a obra, o verbal está lá, dividindo espaço com a riqueza e detalhamento 

visuais. Mas lembremo-nos de que essa presença de voz narrativa exacerbada 

para os moldes de uma história em quadrinhos está buscando o efeito de 

sentido de “fidelidade” à predominância dessa voz no conto. 

 

 

(PESSOA e DIAS, 2008, p. 28). 
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Observando conteúdo e expressão da tradução intersemiótica a que nos 

propusemos estudar neste capítulo, encontramos equivalência entre ela e o 

conto de Machado de Assis.  

A semelhança se dá no encadeamento narrativo; no modo de 

tematização e figurativização das categorias de pessoa, espaço e tempo; na 

manutenção da voz narrativa como preponderante, incluindo o jogo das vozes, 

que perpetua, apesar de um enfraquecimento pelos cortes das fruições 

psicológicas da personagem dona do ponto de vista regente.  

Mas a HQ guarda uma surpresa. Façamos uma vez mais um suspense. 

A ser quebrado no último capítulo. 
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CAPÍTULO III – LUZ, CÂMERA, AÇÃO 

 

3.1 O Cinema e a Literatura: algumas palavras 

 
A relação entre literatura e cinema é antiga, e embora percamos as 
origens imemoriais da literatura na história da humanidade, sabemos 
que ela antecede historicamente ao cinema. O Cinema está 
claramente fixado na história cultural da humanidade, no final do 
século XIX. É a única arte com “certidão de nascimento”. A primeira 
sessão de cinema aconteceu no Café Chat Noir, do Boulevard des 
Capucines, em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895 e estiveram 
presentes nesta exibição 33 pessoas e a cena durou 50 segundos. 
Começou com o simples registro da chegada de um trem à estação 
de La Ciotat, filmado por Louis Lumière. O público protegeu-se sob as 
poltronas, convencido de que o trem era real (Pereira, O., 2009, p. 
44). 

 

Livros encantam, com suas estratégias de envolvimento, com a vida em 

forma de arte literária e os possíveis reconhecimentos e identificação com as 

personagens, que tão frequentemente ocorrem. Encantam com a possibilidade 

de viver a fantasia, o incalculável prazer de se colocar num lugar de aventuras 

ou enxergar-se livre em meio à imaginação.  

Decerto, “ama-se sempre sair um pouco de si, viajar, quando se lê” 

(PROUST, 1989, p. 47). E embarcamos nessas viagens, em que tudo o que 

precisamos fazer é nos deixar fluir, guiados pelo enredo, alcançados pelo fato 

de sermos, junto de quem enunciou, sujeitos da enunciação. Afinal, quem 

interpreta é parte integrante e ativa desse diálogo que é todo e qualquer texto. 

 
Os escritores nos ajudam a nomear os estados pelos quais 
passamos, a distingui-los, a acalmá-los, a conhecê-los melhor, a 
compartilhá-los. Graças a suas histórias, escrevemos a nossa por 
entre as linhas. E porque tocam o mais profundo da experiência 
humana – a perda, o amor, o desespero da separação, a busca de 
sentido – não há razão para que os escritores não toquem cada um 
de nós (PETIT, 2008, p. 39). 
 

E por que não dizer o mesmo dos criadores de película? Nela, a 

imaginação se concretiza ou se modifica, o fato é: aquilo que estava dentro da 

mente fica diante dos olhos e perto dos ouvidos. Eis o grande mérito do 

cinema.  

O responsável por sua universalização, o notável Charles Chaplin, 

humanizou essa arte com o Carlitos, sua personagem simpática, teimosa, 

tragicômica, ainda no cinema mudo.  
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Desde então e até hoje, com toda a evolução das técnicas 

cinematográficas, já em cores e sons, continuamos a mirar nossa própria vida 

na grande pantalha de cinema. “A tela é, para CHAPLIN, um espelho, onde a 

plateia se reconhece – e passa a não saber se ri ou se chora de Carlitos ou... 

de si mesma” (PEREIRA, 1981, p. 19). 

Em se tratando de textos, objetos de significação, os filmes o são, tanto 

quanto a literatura. E se eles vêm adaptados dela, é desse encontro entre as 

duas grandezas artísticas que nasce o que se vê nas salas de cinema; a 

variação está no modo (linguagem) escolhido para narrar as histórias.  

Os filmes são textos sincréticos, dotados daquela linguagem mista de 

que falamos a propósito dos quadrinhos no capítulo anterior. Mas detêm, além 

do verbal e do visual, o sonoro.  

O cinema mostra, a literatura descreve pela palavra. Lendo ou 

assistindo, lá ou cá, encontramo-nos numa “distância de alma, dessas 

distâncias que não se medem por metros e por léguas como as outras, e que, 

aliás, é impossível confundir com elas quando se olham os olhos ‘distantes’ dos 

que pensam em outra coisa” (PROUST, 1989, p. 23).  

 Há objetivos compartilhados pelas duas artes, a narração de uma 

história já pode ser o primeiro e mais geral deles; para isso há espaços e 

tempos a delimitar, pessoas a vestir de características, fatos a selecionar e 

dispor.  

Escritor e cineasta seguem, portanto, leis semelhantes no que diz 

respeito às peculiaridades narrativas. Ambos nos dão o onde, o quando, com 

quem e o que acontece na história que se propõem a contar.  

Às vezes, fazem silêncio também, omitindo informações que nós 

inferimos ou subentendemos, ou mesmo esperamos até que escritor e cineasta 

nos contem, acabando com o suspense, no fim de suas tramas.   

Uma tradução intersemiótica da literatura para o cinema exige do 

adaptador a solução para uma série de questões: há que se transformar em 

imagem e som o que havia em palavras, e acrescentar detalhes só agora 

necessários, por causa das coerções da nova linguagem. Por exemplo, num 

encontro entre protagonistas de uma narrativa amorosa, para ficarmos em 

nosso tema, já poderíamos ver se o casal anda para a esquerda ou para a 
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direita enquanto passeiam, a intensidade dos abraços que trocam, seu olhar e 

expressão antes só imaginados, o respiro calmo ou ofegante, enfim, o pulsar 

dos sentidos humanos dados pelos atores.  

E como é que se põe essas imagens diante do espectador? Um novo 

modo de expressão vem com suas regras, seu hábito criativo. Enquanto na 

prosa predomina a linearidade do plano de expressão verbal, no sincretismo 

cinematográfico de linguagens, vencem a pluralidade e a simultaneidade de 

planos de expressão. 

 

3.2 O encantador de enunciatários 

 
E criaram um outro mundo dentro do mundo velho e bocejante. 
Libertaram as paisagens, soltaram as imagens: 
Elas agora entram em nossas casas, misturam-se com as nossas vidas. 
Maravilha... 
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

 No que “transformamos” palavras em imagens moventes, levamo-nas ao 

convívio com outros meios de expressão além do verbal ou literário. Este 

continua lá: no roteiro, na voz narrativa e das personagens, nas legendas, 

enfim, onde houver palavra. A esse modo de manifestação somam-se outros, 

formando o que já chamamos de sincretismo. Sejam eles: o visual, que inclui o 

cromático e o somático – relativos às cores e ao corpo – e o sonoro, que inclui 

música, ruído e voz.  

Tudo isso contribui para a veiculação do conteúdo. Descrições, agora, 

são visíveis em paisagens e suas cores, em corpos (concretos) dos atores que 

vestem características antes só imaginadas pela leitura.  

Audíveis são os sons da história, aqueles mesmos que se assemelham 

aos da vida: música, ruídos de trânsito, cantar de pássaros, demasiados sons 

para enumerar. Ou seja, experimentamos o texto chegando por mais de um 

sentido humano, utilizamos a visão e a audição.  

Para estudarmos a nova linguagem a que foi adaptada A Cartomante, 

traremos alguns autores: Xavier (2005), Bullara e Monteiro (1991) e Pereira, P. 

(1981) irão nos ajudar a esclarecer um pouco do que é o Cinema e a detalhar 

alguns de seus métodos de enunciação. De início, três “problemas” básicos 

foram solucionados para o aparecimento e a ascensão do cinema:  
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O primeiro, técnico, consistiu em inventar-se um equipamento, que 
permitisse “captar” imagens do movimento das coisas e pessoas e 
depois reproduzi-las, projetando-as numa tela. O segundo foi criar-se 
como que uma língua nova, através da qual os irrequietos caçadores 
de imagem pudessem comunicar-se com um público novo. O terceiro, 
de cunho econômico-administrativo, foi solucionado com a aparição 
da chamada indústria cinematográfica (PEREIRA, P., 1981, p. 11). 

 

Fotografia, som e montagem são, basicamente, o que essa “língua nova” 

contém: eles serão o assunto das próximas linhas. O que se analisa deve-se 

primeiro decompor, e os filmes têm partes menores que os sequenciam.  

As sequências têm sua função dramática e sua posição narrativa; 

subsumidas a elas estão as cenas, demarcadas em espaço e tempo; e, dentro 

delas, os planos. “O plano corresponde a cada tomada de cena, ou seja, à 

extensão de filme compreendida entre dois cortes, o que significa dizer que o 

plano é um segmento contínuo de imagem” (XAVIER, 2005, p. 27).  

Exemplificando esse conjunto, a primeira sequência de cenas de A 

Cartomante – filme – serve a apresentar as personagens, cada uma em seu 

plano específico de filmagem.  

Algumas são mostradas mais de perto, em planos fechados, outras em 

planos mais abertos, fazendo-nos conhecer também o ambiente em que estão 

inseridas. Isso resume um segundo sentido do termo plano: ele designa a 

posição da câmera, quando fixa, o que inclui sua distância e ângulo frente ao 

ator ou objeto filmado.  

Antes de definir os planos e ângulos a serem utilizados, é preciso saber 

o que se quer enquadrar, colocar em cena. O enquadramento define aonde vai 

a atenção do espectador, diminuindo o tempo necessário à sua percepção.  

 
Assim, se levamos certo tempo para concentrarmos nossa visão, por 
exemplo, numa rosa, dentro de um canteiro cheio delas, o fato de o 
enquadramento já selecionar aquela flor para nós, destacando-a do 
resto do canteiro, faz com que o tempo de reconhecimento [...] seja 
notavelmente abreviado (PEREIRA P., 1981, p. 37). 

 

Enquanto falamos em planos, ângulos, enquadramento, estamos 

desdobrando a fotografia do cinema, pois ele se faz de muitas delas. Cada 

segundo de imagem movente, conforme BULLARA e MONTEIRO (1991, p. 

34), contém em média 24 quadros (24 fps – frames por segundo).  

Um diretor de fotografia escolhe o que vai ficar bom na tela, é o 

responsável pela captura das imagens elencadas para entrar em movimento e 
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também pela luz que as envolve. Não é igual filmar de dia ou de noite, em 

ambientes fechados ou abertos, mesmo os equipamentos são diferentes. Os 

próprios gêneros fílmicos podem suscitar certos tipos de iluminação para a 

criação de um clima adequado. 

 
Por exemplo, em filmes de terror ou mistério, bem como em dramas, 
onde se deve criar tensão, a iluminação é sempre parcial (algumas 
luzes fortes sobre pessoas ou objetos, e muitas partes escuras). Já 
uma iluminação mais geral e bem distribuída ocasiona um ambiente 
leve (BULLARA e MONTEIRO, 1991, p. 36). 

 

Guiado pelo diretor geral, é também o fotógrafo que determina os tipos 

de plano que melhor irão compor a cena pedida no roteiro. Para o que se quer 

mostrar, um “como mostrar”. Vamos agora conhecer alguns planos do cinema, 

ilustrando-os com o próprio filme estudado, do mais próximo ao mais geral, no 

que concerne à distância entre câmera e imagem a ser capturada.  

Para os planos mostrados nas próximas três páginas, conferir (XAVIER, 

2005, p. 27-28), (BULLARA e MONTEIRO, 1991, p. 39) e também o site 

Câmera Cotidiana (2012), por sua maior atualização. 

Se o roteiro pede ênfase à carta da morte tirada pela cartomante, o 

plano escolhido provavelmente será o de detalhe, focalizando não só a carta, 

mas as unhas mal pintadas da advinha:  

 

 

Figura 1: Exemplo de plano de detalhe 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 
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Se o foco é a expressão (preocupada) de um rosto, o close-up dá conta 

da tarefa. Abaixo, Rita pensa no conflito que o destino lhe trouxe. 

 

 

Figura 2: exemplo de close-up 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 

 

O primeiro plano mostra a personagem do busto para cima, a câmera 

continua aproximada, mas não tanto quanto no close. A escolha desse plano 

importou, aqui, para que fosse mostrada não só a expressão (de raiva) no rosto 

de Vilela como também sua ação de amassar o copo de café, que é derramado 

sobre a mesa: 

 

 

Figura 3: exemplo de primeiro plano 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 
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Um pouco mais da personagem (Camilo) pode ser mostrado com o 

plano médio, em que ele é enquadrado da cintura para cima. O ambiente pode 

estar incluído, ainda que parcialmente. 

 

 

Figura 4: exemplo de plano de médio 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 

 
E se vemos a totalidade da pessoa ou objeto, incluindo um pouco ou boa 

parte do ambiente, o plano é o geral: 

 

 

Figura 5: exemplo de plano geral 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 
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Nos próximos tópicos, durante a análise comparativa, traremos mais 

alguns exemplos de planos e movimentos de câmera, que irão nos servir a 

dizer também dos efeitos de sentido causados pela relação entre expressão e 

conteúdo.  

Já aqui, pudemos dizer de como o conteúdo do roteiro é veiculado pela 

expressão, através dos planos escolhidos a apresentar um detalhe importante, 

um rosto expressivo, novamente um rosto e parte de uma ação cheia de 

sentimento etc. Lembremo-nos de que tudo isso ocorre vinculado a um som. A 

ele voltemos a atenção. 

Xavier (2005, p. 36) ressalta o princípio do som sincronizado com a 

imagem, que é o  

 
princípio em que se estabelece a colocação das palavras e ruídos 
nos exatos momentos em que vemos funcionar a fonte emissora, de 
modo a produzir uma correspondência aceita como natural entre a 
imagem e o som [...] tornar audível o que já está sendo visto é uma 
forma de torná-lo mais convincente. 
 

É assim que percebemos as falas dos interlocutores. Nos quadrinhos, 

por exemplo, elas vinham em balões, um substituto gráfico do som. No cinema, 

aceitamos que essas falas tenham “saído da boca” das personagens, numa 

espécie de sincronia labial, quando na verdade som e imagem são capturados 

por equipamentos diferentes (microfone e lente) e agrupados na edição do 

filme.  

Ruídos também servem ao convencimento do enunciatário, pois 

aumentam a impressão de realidade das imagens, barulho de passos, uma 

porta rangendo, ou mesmo o som do vento por entre as frestas de uma janela 

podem ajudar na criação de um clima de suspense.  

Mas e a música? Tanto ouvimos falar em trilha sonora dos filmes, do 

quanto são empolgantes, alegres ou tristes, normalmente de acordo com o que 

se passa na própria película.  

 
A música talvez seja uma das coisas mais importantes com referência 
ao som no cinema. [...] Geralmente, ela serve para aumentar a 
emoção de certas passagens da história, mas também funciona para 
fortalecer o clima proposto pela imagem (BULLARA e MONTEIRO, 
1991, p. 48). 
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Frequentemente a música valoriza as imagens, ela compassa, cadencia 

as cenas, mas na maioria das vezes não está “enquadrada” e sim “ao fundo”, 

formando um ambiente sonoro para o filme. Acontece, pois, de ela estar 

“presente”, sincronizada à imagem também, como nas cenas em que há um 

rádio ligado, uma banda tocando ou uma jukebox num bar, por exemplo. A 

inclusão do som e da música é parte dessa evolução do cinema, favorecendo 

as emoções pelo fato de vermos e ouvirmos os filmes.  

Fotografia e som já foram comentados. Resta-nos a montagem. Ela 

acontece depois da filmagem, que “é o lugar privilegiado da descontinuidade, 

da repetição, da desordem e de tudo aquilo que pode ser dissolvido, 

transformado ou eliminado na montagem” (XAVIER, 2005, p, 29).  

Quando assistimos a um filme, não vemos tudo o que foi capturado 

pelas câmeras durante as gravações. Existe um profissional que, sob a 

orientação do diretor, organiza, “recorta e cola” as imagens, num ato criativo: é 

o montador. E quando o diretor diz “corta!”, ele já está anunciando uma 

descontinuidade cênica a ser preenchida. Depois daquela, outra imagem 

precisará ser colada rente ao último gesto.  

Entre um corte e outro, o profissional que “entra em cena” é o 

continuísta. Ele precisa observar a disposição dos objetos no cenário, o figurino 

dos atores, bem como o local de suas entradas e saídas, para garantir que a 

sequência cênica seja compatível.  

Se uma personagem gesticulava quando houve um corte, todo cuidado é 

tomado para que o próximo plano contenha exatamente a continuação do 

gesto enquadrado pelo plano anterior (cf. XAVIER, 2005, p. 33). O resultado 

desse esforço de observação é a ilusão de uma ação contínua aos olhos do 

enunciatário.  

Às vezes, é necessário migrar de um plano a outro. Uma nova 

informação surge daí, pois a reação de uma personagem pode estar nos seus 

olhos, elemento que não se via bem em um plano geral, por exemplo. E a 

ruptura entre planos é justificada pela necessidade da ênfase, ao mostrar de 

perto os dentes trincados de raiva ou a lágrima escorrendo após um diálogo 

emocionante.  
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O contrário também acontece: ao se abrir um plano, pode-se estar 

querendo mostrar a personagem num ambiente mais amplo, em que ela já 

estava inserida, mas não podíamos perceber. E outras personagens podem 

estar dividindo aquele espaço sem que tivéssemos nos dado conta disso.  

A montagem serve para tornar contínuas as ações cortadas por cada 

divisão em planos ou cenas. Essa descontinuidade precisa dos cortes é 

suprida pela continuidade lógica dos fatos apresentados, ou seja, o 

enunciatário não se espanta com os breves saltos temporais entre planos e 

cenas, ele os aceita, pelo encadeamento dos fatos que seguem, pela 

sequencialidade natural da narração.  

Ele compreende porque está preenchendo essas lacunas de sentido que 

ficam nos cortes. Está realizando a catálise (cf. GREIMAS E COURTÉS, 2008, 

p. 54-55). E ela é demandada pelo cinema sempre, justo por essa 

característica interruptiva da linguagem.  

Por exemplo, uma cena termina num jantar e a próxima é um café da 

manhã, o enunciatário sabe que o tempo passou; numa cena em que o amante 

se aproxima da mulher para beijá-la e o corte os leva à cama, já dormindo, o 

enunciatário intui o gesto do meio. 

Se bem percebemos as coerções da linguagem cinematográfica, 

podemos dizer que ela é mais acelerada que a literária. Assim como as HQs, 

os filmes se apresentam simultaneamente por mais de uma via, no caso, a 

verbal, a visual e a sonora. O espectador percebe tudo de uma vez.  

Cortes, planos sobre planos, multiplicidade de sons superpostos, 

catálises obrigatórias, tudo isso faz de A Cartomante – filme – um regime de 

interação com o enunciatário nos moldes de um elã da rapidez, se, 

obviamente, comparada ao conto. Este que carrega um elã da lentidão, próprio 

da linearidade de sua linguagem não mista.  

Mas, se comparado à linguagem de HQ, a cinematográfica fica um 

pouco antes no grau da celeridade, pois que a linearidade do plano de 

expressão sonoro, por exemplo, ajuda a dispersar no tempo aquilo que é 

acumulado nas páginas que contêm quadros, requadros, balões substituindo o 

som etc. Além do fato de que o ritmo de leitura das HQs é manipulado pelo 

próprio leitor. Seus olhos podem ir de lá para cá, não há amarras que os façam 
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presos à ordem de quadros estabelecida pelo artista. Enquanto um filme é 

apreciado na espera, no tempo e na sequência de cenas regrados pelo seu 

criador. 

A Cartomante entrou no cinema, dando-nos a chance de mais uma 

análise comparativa. O estudo do filme se pautou pelos mesmos parâmetros 

definidos nos capítulos anteriores: narratividade, figurativização e jogo de 

vozes. Com essas variáveis em mãos, cotejamos conto e filme entremeando 

análise.  

Não mais era preciso um passo a passo, uma comparação página a 

take, uma vez que já sabíamos o que buscar. Ainda assim, muitos detalhes 

vieram à tona e poderão ser vistos no capítulo atual. Sigamos com a 

comparação do conteúdo do filme ao da obra de partida; por vezes 

retomaremos algumas características da linguagem, na mostragem do plano da 

expressão cinematográfica. 

 

3.3 – As vozes do discurso: parte I 

 

Passemos a considerar as soluções trazidas pelo enunciador do filme A 

Cartomante para a questão da voz narrativa em novas coerções. Vimos, nas 

estratégias do conto machadiano, o que faz o primeiro enunciador ao projetar-

se em categoria de pessoa. Ele cuida de tecer a história de Camilo, Rita e 

Vilela com significativa participação, uma vez que é a voz permanente e 

preponderante sobre as vozes dos interlocutores.  

É a voz narrativa que “aparece mais”, digamos. Encontra-se, contudo, 

habilmente enleada à do interlocutor principal, Camilo. Que vem a ser principal 

justo por esse jogo de interseção de vozes, conseguida pelo uso do discurso 

indireto livre. É uma questão de ponto de vista, de um olhar guia para o 

acompanhamento do enredo pelo enunciatário – o do amante. O que se traduz, 

como efeito de sentido, em uma expectativa do leitor pressuposto 

(enunciatário) condizente à do sujeito projetado (Camilo).  

O narrador único do conto multiplica-se no filme. Quatro narradores 

dividem a contagem da história. A subjetividade vista na obra de partida, pelo 
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entremeio daquelas vozes, aqui, também é alcançada como efeito de sentido. 

Mas por motivos diferentes.  

É uma subjetividade instaurada pela projeção enunciativa (em primeira 

pessoa) das quatro vozes. Cada uma tem sua personagem “equivalente”: 

Antônia, Camilo, Vilela e Rita.  

Dividiremos o estudo das vozes em duas partes: antes e depois de 

apresentarmos a história, pois a primeira leva de narração expõe as 

personagens, a segunda, conclui sobre o que elas viveram no decorrer do 

filme.  

Vamos mostrando, sem detalhes da trama. Eles virão no próximo tópico. 

O foco agora é o ato de narração. A abertura do filme se dá com uma voz 

feminina (voz em off) dizendo: 

 
Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de olhar as pessoas e pensar 
nas milhares de histórias que se cruzam pelo mundo. Me lembro de 
uma empregada que tinha na casa dos meus pais. Quando ela tentou 
se matar a primeira vez, eu fiz um torniquete e consegui parar o 
sangramento dos pulsos. Eu ainda a salvei mais duas vezes. Meu 
nome é Antônia Maria dos Anjos, sou formada em psiquiatria e 
psicologia. Meu interesse é o ser humano. Mas esta não é a minha 
história (ASSIS e URANGA, 2004, 1’19’’). 

 

Enquanto ouvimos essa voz, a imagem é calma: no alto de um prédio, 

Antônia observa a cidade, vento nos cabelos da personagem vestida de 

branco. Quanto ao som, ao fundo, há ruídos urbanos, sirenes, somados a uma 

canção eletrônica que não cessará, pois emendará essa abertura com a 

primeira cena de Camilo numa boate.  

Quando ele avista uma mulher diferente das que ali o cercam, sua voz 

em posição narrativa (off) diz: “Eu sempre soube que o destino de todo 

conquistador é sofrer do mesmo veneno, mas achava que tava preparado” 

(ASSIS e URANGA, 2004, 3’19’’).  

É delegada, então, a voz ao interlocutor, que começa a conversar com a 

moça. Dali, para o apartamento de Karen, onde se desenvolve uma forte cena 

(que será desdobrada mais à frente) de drogas e violência.  

Aparece, então, Vilela vestindo seu uniforme de médico, observando um 

crucifixo na parede. E quem fala é sua voz na posição de narrador: “Eu nunca 

acreditei nessa coisa de destino. Sou ateu. Acredito nos fatos. Convivi com 
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Camilo dos seis aos dezoitos anos. Eu ia pra escola, ele ia pra praia, eu ia pra 

faculdade, ele vivia nas boates” (ASSIS e URANGA, 2004, 10’09’’).  

É a emergência do hospital, vários médicos falando quando entra uma 

maca. O interlocutor Vilela diz: “Camilo!”. Daí em diante, nessa cena de 

tentativa de salvamento do Camilo em overdose, sobrepõem-se vozes 

delegadas (Vilela e outros médicos) e narrativa (novamente Vilela): “Se o 

destino colocou o meu amigo na minha frente, não era ele que me salvava, 

mas eu. E isso... isso é divino” (ASSIS e URANGA, 2004, 10’34’’). 

A cena seguinte é de Rita. Em seu quarto, ela acorda, maquia-se e volta 

a dormir. O relógio desperta duas horas após. E o quarto narrador é 

apresentado:  

 
Eu sempre gostei de acordar maquiada. Eu acho que todas as 
mulheres devem fazer isso ao menos uma vez na vida. Espanta os 
fantasmas, prepara pras surpresas do dia... nunca se sabe o que 
pode acontecer (ASSIS e URANGA, 2004, 11’55’’).  

 

Enquanto fala a narradora, a personagem recebe o jornal e vai direto à 

página de horóscopos. Daí o filme já pode se desenrolar. A primeira sequência, 

que apresenta as personagens através de suas vozes como narradores, acaba 

aqui. Vamos conjecturar. Todas as narrações iniciais veiculam, de maneira 

geral, o discurso do “destino”, um místico que envolve as relações 

interpessoais.  

As palavras e expressões seguintes salientam uma isotopia do destino: 

“histórias que se cruzam”; “destino”; “coisa de destino”; “surpresas do dia”; 

“nunca se sabe o que pode acontecer”. O filme todo é perpassado por esse 

tema, seja na voz dos narradores e interlocutores, nas ações ou nas 

características de cada um. Vilela diz que não crê, Camilo zomba do destino, 

Rita coleciona recortes de jornal com o horóscopo do dia. 

A flagrante concretização desse tema está na figura da cartomante. Ela 

tem em suas mãos o destino de três vidas. Isso no filme, pois no conto ela não 

está tão envolvida com o marido, a esposa e o amante.  

Lá, parece mais o estereótipo da advinha que erra. Aqui, a situação é 

outra. A cartomante é alguém que os conhece e manipula. “Mas isso é assunto 

pra uma outra sessão” (ASSIS E URANGA, 2004, 46’18’’), como diria a 

psicóloga Antônia Maria.  
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Por que olhar vemos essa história então? Ora, dá para escolher! Se 

quisermos, podemos dar ênfase ao primeiro: o da Antônia, mas ela mesma diz 

que aquela não é a sua história. O que já é intrigante. Vamos então conhecê-la 

melhor, passemos ao próximo tópico. 

 

3.4 – O nível narrativo e as mudanças figurativas 

 

Ligam-se os níveis de um texto, a Semiótica nos dá esse olhar. E assim 

se dá o sentido, na coerência do percurso gerativo. Se a narratividade é 

comum aos textos, como quis Greimas, mudando de nível, a história pode ser 

outra.  

Machado de Assis teceu sujeitos recobertos de características que lhes 

dão um caminho, com suas buscas, conquistas, fracassos. Na comparação 

com a tradução intersemiótica para a telona, percebemos que as diferenças no 

encadeamento narrativo e as mudanças figurativas são muitas, preparemo-nos.  

 
a verdade é que, de maneira geral, o espectador que tenha lido um 
texto literário, ao vê-lo projetado na tela, não escapa a uma certa 
frustração, quando não reconhece, naquela transposição, a imagem 
esperada (PEREIRA, O., 2009, p. 56). 

 

Se a ancoragem espaço-temporal da adaptação fosse equiparada à do 

conto, era para ser um “filme de época”, mas o novo enunciador opta por uma 

atualização discursiva e veste suas personagens, seu tempo e seu espaço com 

figuras da atualidade. O lugar continua sendo o Rio de Janeiro, contudo o 

século não é o XIX, mas o XXI, por isso a cidade está diferente, com carros e 

ônibus passando a quase todo intervalo de cenas.  

O movimento da cidade e o passar do tempo e dos dias são mostrados 

assim: imagens aceleradas do nascer e do pôr do sol na paisagem do Rio, e de 

pessoas atravessando as ruas em meio ao tráfego urbano. Isso é até 

marcante, pois, no conto, o que havia eram tílburis (carros puxados por 

animais), que vez ou outra eram citados.  

Na tela, mesmo que pautada na atualidade, ainda ocorre a iconização. 

Aliás, podemos dizer que a estratégia da iconização é uma recorrência no 

cinema e não só no filme que estamos analisando. Estando claras as pessoas 

e seus nomes, o tempo e o espaço, através do que vemos e ouvimos (e 
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normalmente é assim), significa que há, além da figurativização, a 

referencialização última, aquela que causa a sensação de estar diante do real.  

Os cineastas geralmente buscam conceber um cenário, uma estipulação 

de tempo, ainda que aproximado, através mesmo do tipo de vestimenta das 

personagens e das características do lugar. 

No filme de Wagner de Assis e Pablo Uranga, as personagens são 

outras que não só as trazidas do conto. Teia maior de narrativas, contudo, 

aquelas básicas ainda são as principais. Camilo, Rita e Vilela ainda 

preponderam como sujeitos, mas Antônia é, além deles, a mais importante a 

ser notada, equivale à cartomante do primeiro texto. Tem o destino deles em 

suas mãos, diríamos.  

Há coadjuvantes também, entre eles, Duda, melhor amigo de Camilo, a 

mãe de Camilo, Karen e Juca, marido dela. O aumento de personagens é 

significativo. E não estamos falando dos figurantes, elemento artístico 

necessário à composição das películas, mas dos que estão envolvidos na 

trama, fortemente projetados nela.  

Mas voltemos aos principais e comecemos por Antônia, pois é a primeira 

que aparece, e vamos seguindo a comparar tanto a ordem narrativa, aquela 

mesma que traçamos no capítulo do conto e mantivemos no dos quadrinhos, 

quanto o seu recobrimento figurativo.  

Falamos, a propósito da linguagem do cinema, dos planos fixos, mas a 

primeira cena do filme começa com a câmera em movimento: é a Panorâmica 

horizontal (cf. BULLARA e MONTEIRO, 1991, p. 44) que mostra o “novo” Rio 

de Janeiro. Seguida, a cena de Antônia. Do alto de um prédio, observa a 

cidade, e é assim que nós a vemos e o que ela vê: 

 

   

Figura 6: Antônia                                            Figura 7: visão de Antônia 
Fonte: Assis e Uranga, 2004.                        Fonte: Assis e Uranga, 2004. 



72 

 

  

Aqui é que se dá a primeira voz narrativa tratada no tópico anterior. A 

música eletrônica que ouvimos contradiz a calma da cena, mas serve a 

emendá-la com a próxima: Camilo entrando na boate. Luzes piscando, moças 

flertando com ele: toda uma figurativização de rapaz galanteador.  

Duda está junto e pede ao amigo mais experiente que o ajude nas 

paqueras. De repente, Camilo vê uma mulher diferente – aparentando mais 

idade e maturidade, sentada, bebendo e fumando. Aproxima-se, e Karen pede 

que ele a tire dali, e vão para o apartamento dela.  

Temos uma cena de violência, drogas e “sensualidade”. Veem-se 

incluídas novas figuras na isotopia do ilícito que havia no conto, lá, a traição e o 

assassinato, aqui, Karen, armada, obrigando Camilo a ingerir drogas.  

Mais um detalhe do plano da expressão: o foco. Camilo vai ingerindo os 

comprimidos que a mulher lhe põe na boca junto com bebida alcoólica, e vai 

perdendo a visão. O foco passa a ficar distorcido. Entre as piscadas de seus 

olhos, foco e “desfoco”. Essa alternância no plano da expressão reflete o 

estado físico e psicológico da personagem no plano do conteúdo.  

Camilo é namorador, mas não imaginava que fosse se envolver numa 

situação tão arriscada, ele tentou ir embora quando Karen começou a 

demonstrar desequilíbrio, mas a moça foi mais forte. Terminada a cena, vem 

na tela o nome do filme: A Cartomante, combinado com um som de tiro, como 

se tudo até agora fosse introdução. 

Camilo e Vilela são, ainda, amigos de infância no filme; o caminho de 

reaproximação é que vai mudando, bem como a personalidade deles e de Rita. 

Vamos por partes. Camilo “nada fazia” no conto. “Um ingênuo na vida moral e 

prática” (ASSIS, 2003, p. 239). O que muda no filme é essa ingenuidade, o 

rapaz passa a ser conquistador. É o que diz a voz narrativa de Camilo logo no 

início da nova obra.  

Advogado na história primeira, Vilela é médico na adaptação. E “o 

reencontro dos amigos” se dá por ser essa a sua profissão, ele salva a vida 

do amigo. A gentileza de Camilo no conto (arranjar-lhe casa para os lados de 

Botafogo e ir a bordo recebê-lo) é substituída, no filme, pela de Vilela. E com 

maior intensidade, uma vez que o feito salva a vida do rapaz.  
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Vilela é visto como um homem ciumento, nervoso e ganancioso, 

características que não poderiam ser percebidas no conto, porque Camilo foi 

quem teve sua personalidade mais bem delineada lá.  

Rita, de esposa sem afazeres fora do lar passa à namorada, vendedora 

de antiguidades. Tinha trinta anos no conto e rejuvenesce na tela, com 

vestimentas modernas e mania de maquiagem – díspares características da 

dama de Machado. O que nela permanece é o ar místico: a “menina” também é 

afeita a cartomantes, e frases de horóscopo. Aí estão os três: 

 

 

Figuras 8, 9 e 10: Vilela, Rita e Camilo 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 

 

Avançando um pouco, Rita faz uma visita a Vilela no hospital, ficam 

juntos pela hora do almoço, e ela vai para a terapia. Lá, a moça que acredita no 

místico pensa em visitar uma cartomante, pois está insegura sobre seu futuro 

casamento (motivação diferente, pois no conto ela já era casada com Vilela e 

queria saber se Camilo a amava).  

Parece que o desejo de Rita por saber do futuro provoca as artimanhas 

da psicóloga. Antônia trabalha no mesmo hospital de Vilela e conhece bem o 

“colega”: seu temperamento, os remédios calmantes que toma. É ela a 

terapeuta de Rita e passa a ser também de Camilo, por causa do fortuito 

envolvimento com drogas. Ou seja, sabe tudo da vida dos três, seus sonhos, 

limitações e circunstâncias em que vivem. 
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O “encontro dos amantes” não aparece no início do filme, como era no 

conto. O retrocesso temporal não é uma estratégia aqui. E Camilo conhece 

Rita na noite de seu noivado com Vilela. Ilustrando: 

 

  

Figuras 11 e 12: exemplo de campo contra-campo 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 

 

É com essa cena que queremos exemplificar um novo uso de planos:  

 
Dois personagens se colocam face a face num diálogo. O fotógrafo 
focaliza ora um, ora outro. Esse recurso de linguagem é chamado 
campo, contra-campo. Ele permite conhecer melhor o sentimento dos 
personagens e seu jogo de fisionomia. Torna o ritmo do filme mais 
dinâmico (BULLARA e MONTEIRO, p. 46). 
 

Um pouco do som também podemos falar aqui. Sua sincronização com 

a imagem dos diálogos torna ainda maior o efeito de realismo na tela. No 

período mudo do cinema, havia letreiros indicando as falas. Com a chegada do 

som, os diálogos ganharam um ritmo e uma dramaticidade maior (cf. XAVIER, 

2005, p. 35).  

Vemos a emoção de Rita ao receber a aliança e ouvimos sua voz 

admirada quando diz “Ai, meu Deus, é linda...” (ASSIS e URANGA, 2004, 

18’07’’). Mas não adiantou muito ela aceitar se casar, já naquela noite, trocou 

olhares com Camilo.  

Após alguns encontros casuais e outros nem tão casuais, apaixonam-se 

e começam a viver um romance escondido. Ele é mesmo um conquistador. 

Querendo se aproximar da moça, pede a Duda para ir até o brechó em que 

Rita trabalha comprar a Vênus de Milo, estátua de que ela mais gostava. A 

condição da compra era de que a própria Rita fizesse a entrega.  
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Em sua casa, Camilo abre o pacote e oferece a obra de arte a ela. Rita 

sai dali atônita e, enfim, visita a tal cartomante, que atende ao lado do 

consultório de Antônia, e depois conta para Camilo em momento anterior à 

intimidade, mas não descreve a consulta, apenas comenta. Ele faz pouco caso, 

como no conto. Rita pede para fugir com o rapaz no fim do dia, mas, por falta 

de coragem, ele a deixa esperando.  

Na manha seguinte, Rita vai à casa do amante e se depara com a mãe 

dele. “A morte da mãe de Camilo”, que desencadeava “o início da paixão”, 

não acontece, aliás, ela está bem viva no filme, inclusive dá conselhos à Rita 

sobre as atitudes do filho.  

Olhando para ela, diz: “o Camilo é igualzinho ao pai dele. Nunca vai 

conseguir ser feliz. [...] Você acha que você controla o seu destino... Já 

perguntou pro seu destino o que é que ele acha disso?” (ASSIS E URANGA, 

2004, 45’17’’). Ela é jovem e foi abandonada pelo marido, que, aliás, no conto, 

havia falecido: 

 

 

Figura 13: mãe de Camilo 
Fonte: Assis e Uranga, 2004. 

 

Sigamos com as cenas. Rita passa a morar com o noivo, permanecendo 

em dúvida. Quer casar, mas gosta de Camilo. Ele aparece no brechó e diz que 

não poderia falar com Vilela, mas justifica: “ele salvou minha vida!” (ASSIS E 

URANGA, 2004, 49’21’’). Ali mesmo, eles têm mais um momento íntimo.  

Se a temática do ilícito inclui atos contra a moral, cada cena de traição a 

concretiza. E não são poucos os momentos de “alcova” entre Camilo e Rita. O 
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filme traz muitas cenas de deleite de amantes diversos, isso parece aumentar a 

densidade das relações vividas no conto, porque Machado de Assis não 

passava da porta do quarto.  

Insegura, Rita vai mais uma vez à cartomante, a mulher diz que Camilo 

irá morrer se continuarem juntos. Rita conta a ele sobre a premonição, e se 

afasta. Compra o vestido de noiva e marca a data do casamento com o outro. 

Mas Vilela hesita, pois ainda não é diretor do hospital.  

Ela tira a aliança, volta para seu apartamento, e ele vive seus maus 

momentos. Transtornado, prescreve superdosagem para Juju, uma criança 

paciente de Antônia. No conto, Vilela não tem voz, não tem ênfase. Na película, 

ele é deveras considerado. 

Bebe demais e é ajudado pelo próprio Camilo, que o encontra caído na 

rua. Entram no carro de Vilela, vão a um lugar alto, e, por alguns instantes, 

Camilo pensa em jogá-lo ao mar, lá de cima. Mas a imagem de seu salvamento 

da overdose também vem à mente, e ele resolve levar o amigo para sua casa.  

Ao mesmo tempo, Antônia leva Rita a uma boate e a embebeda. Nesse 

estado, ela vai à casa de Camilo e quase faz um estrago. Mas Vilela, que já 

estava melhor, a leva de volta para casa. Camilo vai a um bar, conhece Juca, o 

viúvo da Karen (ela se matou naquela noite de badalação com Camilo, por isso 

aquele tiro no fim de sua cena). Ele está deprimido e tenta se matar. Camilo o 

salva, mas acaba ficando com o revólver. 

Na mesma noite, Rita tem pesadelos com a morte de Camilo por Vilela, 

de Vilela por Camilo e dela mesma por um estranho de capuz. Tem uma crise e 

destrói o vestido de noiva e o apartamento de Vilela. Enquanto isso, Antônia o 

demite e fica com o cargo de direção do hospital, ao qual ele aspirava. Camilo 

recebe um bilhete, mas não sabemos de quem ou do que se trata. Corte.  

A cena agora é de Rita no consultório de Antônia, Camilo chega, 

espanta-se com a presença da moça, e juntos deliberam. Vilela aparece, vê os 

dois em carícias e agride Camilo, dizendo não acreditar no que estava 

acontecendo, pois que salvou sua vida.  

Durante a breve briga entre Vilela e Camilo, este deixa cair o revólver no 

chão. Isso nos faz pensar na autoria do bilhete, com certeza era de Vilela (de 
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Antônia fingindo sê-lo) e o rapaz fora “preparado”, armado ao seu encontro. 

Essa briga nos lembra de algo que Xavier (2005, p. 36) fala sobre o som:  

 
A manipulação do chamado ruído ambiente, assim como a presença 
efetiva da palavra, vem conferir mais espessura e corporeidade à 
imagem, aumentando seu poder de ilusão. [...] a clássica “cena de 
briga” tem cada vez mais baseado sua credibilidade no som dos 
golpes desferidos de parte a parte, tanto quanto ou mais do que na 
precisa simulação visual dos gestos.  

 

Realmente, ouvimos o golpe mais do que o vemos. E quando Camilo 

revida, Vilela cai sobre a estante de livros, o que também traz seus sons, junto 

do impacto do revólver caído no chão. Logo em seguida, Antônia entra, 

despindo-se de um figurino estranho.  

A cartomante “Era uma mulher de quarenta anos, italiana, morena e 

magra, com grandes olhos sonsos e agudos (...) com os longos dedos finos, de 

unhas descuradas” (ASSIS, 2003, p. 243). Não era. Na tela, a cartomante era a 

psicóloga fantasiada.  

Encontramos aí o desencadeador de isotopia que “faltava”: acontece a 

releitura de todos os atos de Antônia, personagem dupla da película. Ela 

conseguiu tudo o que queria: o cargo no hospital, a influência e o domínio 

sobre a vida de terceiros, e, de quebra, um momento de intimidade com Camilo 

em uma de suas consultas. O que ela revela ali entre os três. 

Foram todos manipulados pela destinadora psicóloga/cartomante. 

Destituída do estereótipo traçado na obra original, a cartomante é bem uma 

pessoa “normal”. Ela pondera que só fez ajudar; eles poderiam ter evitado as 

ações humanas.  

Uma discussão começa entre os quatro. Vilela interrompe: “Você não é 

Deus, Antônia” (ASSIS e URANGA, 2004, 1:24’07’’). E ela diz: “Mas eu sou um 

presente do destino. Não sou eu quem aperta o gatilho” (ASSIS e URANGA, 

2004, 1:24’09’’). Rita está com a arma na mão e a põe na cabeça. Pressão 

psicológica dos outros três. Ela muda a direção da arma e atira. Em quem?  

A cena morre e virão outras, mas, antes de prosseguir, precisamos 

voltar a falar das vozes narrativas, porque agora elas vão anunciando um fim 

para a história. Novas escolhas de vida, decisões importantes e aprendizado 

das personagens com tudo o que se passou até aqui. 
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3.5 – As vozes do discurso: parte II 

 

Pouco antes da cena da revelação de Antônia como cartomante, eis que 

surge sua voz narrativa novamente, enquanto a imagem nos mostra cena igual 

à da abertura: 

 
Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de pensar no que eu posso 
fazer pra ajudar as pessoas. A empregada dos meus pais tentou se 
matar três vezes. Na quarta, ela conseguiu. Eu a deixei morrer ali 
mesmo, na minha frente. Enquanto assistia a sua vida ir embora, uma 
pergunta me intrigava: ela estava mesmo cumprindo seu destino ou 
era tudo apenas uma grande coincidência? Afinal de contas, quem 
tem a última palavra sobre nossas vidas? Bem, esta é a minha 
história (ASSIS e URANGA, 2004, 1:21’28’’). 
 

Digamos que seja a história de alguém que tem prazer em manipular as 

pessoas e se sentir poderoso diante do viver ou morrer do outro, alguém que 

pensa ser supremo. O filme avança em tempos depois. O narrador Vilela, 

enquanto a personagem arruma seus pertences e pega a estrada, diz: 

 
Durante muito tempo, eu me perguntei quem era Antônia. A gente 
descobriu que ela realmente induziu pacientes seus, como a Karen, 
ao suicídio. Alguns não foram fortes e se mataram. Podia imaginá-la 
como uma pessoa boa, inteligente, rica, que em algum momento da 
vida perdeu o rumo. Confundiu tudo e escolheu o lado errado. Acho 
que no fundo ela é mais uma vítima, como todos nós. Eu continuo 
não acreditando muito nessa história de destino, apesar de tudo o 
que aconteceu. Sei que errei com a Juju, e isso vai ficar na minha 
consciência até que eu me sinta absolvido por mim mesmo. Um dia 
eu vou ser dono de hospital, vou encontrar uma menina linda com 
quem eu vou me casar. E quero ser uma pessoa melhor quando esse 
dia chegar (ASSIS e URANGA, 2004, 1:24’59’’). 
 

Segue o narrador Camilo enquanto o interlocutor arruma as malas: 

 
Esse tempo todo me fez entender que só tem sentido brigar com a 
pessoa que a gente ama porque a gente pode perdoar. Meu pai foi 
embora, e o passado vai ficar perdido no próprio passado. Eu perdoo 
ele, e me perdoo. Mas agora é hora de partir. Procurar um Camilo 
perdido dentro de mim. Eu não sei do futuro e também não quero 
saber. Afinal, quem tá preparado? Perguntas simples, respostas 
difíceis (ASSIS e URANGA, 2004, 1:26’09’’). 
 

E a narradora Rita, enquanto a interlocutora arruma a casa: 

Eu cancelei a assinatura do jornal, joguei fora os meus diários, 
minhas maquiagens. E fiquei só com um batonzinho básico, né? 
Porque ninguém é de ferro. Tem dias que eu acordo linda, noutros 
um horror. É, mas tudo bem, talvez eu vá numa outra cartomante ou 
faça análise. Não é porque uma louca cruzou o meu caminho que eu 
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vou deixar de acreditar, não é? Afinal, nunca se sabe o que pode 
acontecer (ASSIS e URANGA, 2004, 1:26’44’’). 
 

As narrações finais vão fechando o que as iniciais abriram: a história de 

cada personagem “dona” de um ponto de vista, todos os quatro. E fazem isso 

ainda discursando sobre o destino: “Afinal de contas, quem tem a última 

palavra sobre nossas vidas?” “Eu continuo não acreditando muito nessa 

história de destino, apesar de tudo o que aconteceu.” “Eu não sei do futuro e 

também não quero saber.” “Afinal, nunca se sabe o que pode acontecer”.  

Mas Antônia não conseguiu uma coisa: sentenciar os três à desistência. 

Eles tiveram a chance de se refazer. Em novamente “tempos depois”, o filme 

mostra Rita e Camilo em um museu. Ele passeando e ela trabalhando como 

guia. São enquadrados num beijo, e “o trágico fim” é substituído por um 

“felizes para sempre”.  

Enquanto a câmera se afasta (em zoom-out), abrindo mais o plano que 

já era geral, aparece Vilela lendo um jornal na cafeteria do mesmo museu. Eis 

um exemplo de abertura de plano que leva ao conhecimento de personagens 

dividindo o mesmo espaço.  

 
Penetramos nesse mundo com tanta intensidade que nos 
esquecemos de um fato importante: quem nos guia é a câmera. É ela 
que nos mostra cada detalhe que vemos. Cada pequeno objeto 
quase perdido na tela. Portanto, é importante lembrar que não somos 
nós que escolhemos a imagem, mas as pessoas que usaram a 
câmera. Elas colocaram os objetos no cenário. E fizeram isso para 
nos mostrar a maneira como veem o mundo, que pode ser ou não 
semelhante à nossa (BULLARA e MONTEIRO, 1991, p. 33).  
 

Os pontos de vista mostrados pelo filme, presentes nas vozes narrativas, 

são outros que não só o de Camilo, e a estes se acrescenta o geral, da câmera 

objetiva, que engloba todos eles. Um narrador-câmera em terceira pessoa. O 

efeito é de pluralidade de olhares, de vozes, de meios de acompanhar a 

história. Não há sujeito a enfatizar, há “espaço” para todos. Todos têm seus 

momentos revelados pelo “olho que tudo vê”.  

Talvez para isto devamos nos voltar: um complexo de vidas que se 

cruzam. A estratégia fílmica nos leva a abrir o olhar, a observar o drama de 

cada um. E  

 
essa multiplicidade de vozes simula, então, o diálogo consensual ou 
polêmico que travam na sociedade os diversos sujeitos que assumem 



80 

 

  

diferentes ideologias, determinados pelo lugar sócio-histórico que 
ocupam (MANCINI e GOMES, 2007, p. 9).  

 

Caso o novo enunciador quisesse manter a estratégia persuasiva do 

conto, o ponto de vista regente da primeira obra, ele poderia, em vez de utilizar 

a câmera objetiva em todo tempo, lançar mão de um recurso de 

enquadramento em que a câmera toma outra posição. “A câmera é dita 

subjetiva quando ela assume o ponto de vista de uma das personagens, 

observando os acontecimentos de sua posição, e, digamos, com os seus 

olhos” (XAVIER, 2005, p. 34).  

Em termos semióticos, a câmera subjetiva seria aquela que traz uma 

identificação do enunciatário com uma personagem específica. Efeito 

semelhante poderia promover o narrador, ao colocar sua voz enleada à da 

mesma personagem. No filme, por exemplo, a voz narrativa poderia ser 

somente a do Camilo.  

O que queremos dizer com tudo isso é que a abertura de olhares não 

revelou uma necessidade coerciva da linguagem cinematográfica, mas uma 

escolha enunciativa. O novo enunciador quis nos contar outra história, mas 

levando para a tela as mesmas personagens e veiculando temas iguais aos do 

conto: o amor, a traição, as crenças e descrenças, o destino. 

Quando da análise do conto, pudemos traçar o caminho das 

modalidades veridictórias, enfatizando apenas a narrativa do sujeito Camilo. No 

caso do filme, essa forma seria insustentável, uma vez que os diferentes 

pontos de vista nos levariam a ver com clareza as narrativas alheias a esse 

sujeito. As que se entrelaçam na sua, e não só, que têm “importância” própria.  

Pensemos a junção, a fim de concluir a comparação em nível narrativo, 

que ainda estava faltando: Camilo fica em conjunção com a amada e com a 

vida, mas em disjunção com a amizade de Vilela. No conto, ele perdera os três. 

Rita está conjunta ao amado e à vida. Vilela, apesar de não ter matado 

ninguém, está em disjunção com o amor e a amizade, como no conto. Mas e 

Antônia? Em vez de fazer um novo suspense, vamos desfazê-lo, explicando, 

num capítulo próprio, como ele é construído. E revelando algo sobre essa 

personagem-chave do filme. 
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CAPÍTULO IV – O SUSPENSE  

 

4.1 O suspense no conto 

 

O andamento é o senhor, tanto de nossos pensamentos, quanto de nossos 
afetos, dado que ele controla despoticamente os aumentos e as diminuições 
constitutivas de nossas vivências (Claude Zilberberg). 

  

Se avaliarmos bem, muito do que nos rodeia o pensamento concerne à 

expectativa. É com ela que nos sentimos ansiar por um belo final de uma 

história. Se nos agarramos a um texto e dele nos soltamos somente após a 

apreciação de sua última página – ou cena, se for um filme – é porque criamos 

sobre ele grande expectativa.  

Os enunciadores têm um dom de nos entreter com suas narrativas 

cheias de detalhes e, em se tratando de suspense, Machado de Assis foi 

estrategista. Como se constrói um suspense? Como é que se mantém o 

enunciatário em angustiosa expectativa sobre o que vai acontecer?  

 Estamos falando do sentir, do perceber as nuances textuais. Do 

suspense ao impacto, o que acontece? Para responder a isso, teremos a ajuda 

da abordagem tensiva da semiótica. É o desdobramento atual da teoria, que 

diz respeito a como o enunciatário recebe os valores inscritos no texto.  

Assim como, no primeiro capítulo, fomos explicando a semiótica 

proposta por Greimas, iremos agora pontuar, sempre que necessário, as 

contribuições da nova abordagem, cujos elementos básicos, referentes a um 

ritmo de leitura próprio às linguagens de HQ e Cinema, foram brevemente 

tratados nos capítulos II e III.  

Greimas já havia dedicado algumas obras ao sentir do sujeito, como 

Semiótica das paixões (cf. GREIMAS e FONTANILLE, 1993) e Da Imperfeição 

(cf. GREIMAS, 2002). Inspirados nesses primeiros passos, novos semioticistas 

pensaram a tensividade. Descrever o jogo entre sensível e inteligível é o que 

está no cerne da proposta de Claude Zilberberg e Jacques Fontanille.  

Preocupando-se com o ritmo dos textos frente aos enunciatários, “a 

semiótica tensiva oferece uma via de acesso aos seus movimentos internos” 

(MANCINI e GOMES, 2007, p. 3). Trataremos, pois, do movimento entre 

suspense e impacto no conto, ressaltando as estratégias tensivas responsáveis 



82 

 

  

por essa transição. E, nos tópicos seguintes, iremos compará-lo à HQ e ao 

filme no mesmo quesito. 

Retomando nossa epígrafe, diríamos que é uma questão de andamento. 

Logo, é importante explicar como a abordagem tensiva o trata e a quais outros 

elementos está associado. De novo, pensemos na relação sujeito-objeto, mas 

naquela que está pressuposta a todos os enunciados: sujeito/enunciatário 

diante do objeto/valores do texto.  

A tensiva nos diz que essa relação se dá numa arena chamada campo 

de presença, que equivale à junção da teoria de Greimas. Contudo não 

precisamos falar em conjunção ou disjunção para pensá-la, basta olharmos 

para o estado de coexistência entre seus polos. O sujeito existe enquanto 

percebe seu objeto, e o objeto se constrói justo na percepção do sujeito (cf. 

MANCINI, SOUZA e TROTTA, 2007, p. 296). Em outras palavras, o sujeito 

existe enquanto interpreta o objeto, o objeto existe enquanto interpretado pelo 

sujeito. 

A gestão desse campo perceptivo é feita pela tensividade, que se bifurca 

em duas dimensões: intensidade (eixo do sensível) e extensidade (eixo do 

inteligível). A primeira sempre rege a segunda, e o motivo dessa recção está na 

relação entre suas subdimensões: andamento e tonicidade, temporalidade e 

espacialidade, respectivamente.  

O andamento rege a temporalidade: “Quanto mais elevada é a 

velocidade, menos longa é a duração” (ZILBERBERG, 2002, p. 4). Digamos, 

então, que o andamento acelerado de um conteúdo causa o susto; enquanto o 

desacelerado privilegia a intelecção do enunciatário.  

É esta relação que colocamos em pauta: andamento e temporalidade. 

Atenhamo-nos e ela. Dissemos, no capítulo anterior, que o conto carrega um 

elã da lentidão, um perfil rítmico de base, dado pelas características da 

linguagem em prosa. Vemos isso pelo ritmo tranquilo e linearidade de sua 

leitura, pelo encadeamento narrativo implicativo, o que se mantém 

desacelerado pelo fato de o desfecho trágico ser cuidadosamente deixado para 

as últimas linhas.  

Mas pode haver mudanças, gradações desse ritmo dentro do texto, 

justificadas por suas estratégias e movimentos internos. Por quê? O sentido de 
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um texto, para a semiótica tensiva, é sempre afetado por todo tipo de variações 

e eventualidades, o que se dá por seu mergulho no movente, na instabilidade, 

na chamada foria, esta que traz vitalidade ao discurso (cf. ZILBERBERG, 2002, 

p. 6). As grandezas que integram a foria são denominadas foremas.  

Já entendemos que o elã evoca características gerais do texto, algo 

pressuposto pelas particularidades da linguagem que o apresenta. Por isso ele 

é chamado de forema pressuposto.  

Os outros dois, direção e posição, incidem sobre o elã. Eles são 

pressuponentes, ou seja, reconhecíveis no que está projetado no texto, nos 

procedimentos discursivos responsáveis pela aceleração ou desaceleração do 

andamento textual. Nesta pesquisa, ficaremos apenas com os foremas do elã e 

da direção. 

A tensividade dinamiza o percurso gerativo, por isso estará intimamente 

ligada a ele em nossas linhas. E poderá se colocar feito tela sobre as 

estratégias narrativas e discursivas que concorrem ao efeito de suspense. 

Vamos direto ao conto: Camilo recebe o bilhete de Vilela. Ele poderia ir 

imediatamente atender o amigo e entestar com seu destino, mas é exatamente 

aqui que se inicia o suspense.  

E o enunciador começa a tirar da manga seus estratagemas para 

desdobrar o tempo o máximo que pode. Cenas são incluídas, descrições feitas 

em demasia, fruições de pensamento e divagações da personagem têm mais 

espaço agora, enfim, ele passa a minuciar cada passo e sensação de Camilo 

com aquele bilhete na mão.  

É essa a forma de regência do andamento sobre a temporalidade agora. 

Os fatos se apresentam como que em câmera lenta, mais devagar, e por isso 

mesmo o alargamento do tempo vem como consequência.  

Façamos um mini flashback: o intuito é relembrar os momentos aflitos de 

Camilo, vistos na análise do capítulo I, e acrescentar mais alguns, deixados 

especialmente para este momento.  

“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” (ASSIS, 2003, p. 241).  
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Relê o bilhete e fica ainda mais apavorado – o medo e o suspense 

aumentam: “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” (ASSIS, 2003, p. 

241).  

A voz de Vilela ecoa em sua mente, como se já tivesse decorado as 

palavras lidas. Ele até cogita ir armado e fica remoendo pensamentos que 

vagueiam entre a precaução e a vergonha de uma atitude assim para com um 

amigo de longa data.  

É através do discurso indireto livre, do enlace das vozes, que o narrador 

consegue adentrar o pensamento de Camilo nos momentos mais angustiantes 

e detalhá-lo ao máximo, o que ajuda e muito a passar o tempo, a desacelerar o 

andamento. E a parte mais intensa dessa estratégia das vozes está entre o 

recebimento do bilhete e o fim.  

A pergunta “por que em casa?” é uma evidência da agonia de Camilo 

que a voz do narrador toma para si. E tudo mais, dentro de tanta imaginação e 

temor, o narrador incorpora. A sintaxe do nível discursivo já deu sua parcela de 

estratégias vistas pela ótica tensiva. 

Camilo, para adiantar, resolve pegar uma condução. “Quanto antes 

melhor, pensou ele; não posso estar assim...” (ASSIS, 2003, p. 241). Mas 

quem disse que o enunciador quer que ele chegue logo à casa que revelará 

seu destino?  

O rapaz passa um bocado de tempo dentro de um tílburi. Haja vista o 

acidente que ocorre à frente: “Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tílburi 

teve de parar, a rua estava atravancada com uma carroça, que caíra” (ASSIS, 

2003, p. 242).  

Observemos: a enunciação segue enxertando cenas alheias ao 

problema apresentado (o bilhete), dilatando ainda mais o tempo. Quanto mais 

branda é a velocidade, mais longa é a duração, insistimos. A fim de prolongar o 

suspense e de mudar expectativas, uma cena bem pontual é acrescida: a ida à 

cartomante.  

Vejamos de um pouco antes, pois importa. Pelo conto, se “Camilo não 

acreditava em nada” (ASSIS, 2003, p. 238) – argumentação para o momento 
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em que ele contestava a ida de Rita à cartomante – como de repente ele 

“desejou tanto crer na lição das cartas” (ASSIS, 2003, p. 242)? Quer-se dizer: 

já não se esperava por isso, mas ocorre – como uma leve surpresa – à garantia 

de esticar o tempo.  

É a inclusão de uma narrativa menor (a busca pela tranquilidade), que 

fará a maior diferença sobre o que se espera para “o fim das contas”. Em 

detalhes: Camilo está atônito, só pensa no pior. Está assustado com o bilhete e 

procura algo que alivie as tensões. Por consequência do ponto de vista, pelo 

“binóculo contaminado” que o enunciatário usa, a tensão também o atinge 

como efeito de sentido. 

 O jogo das vozes, então, “joga” com o enunciatário: ele também vai ter 

de crer na cartomante, ou, em termos técnicos, achar verossímil tal cena, para, 

a partir dela, caminhar aliviado à casa de Vilela. Para o suspense valer, já que 

é um efeito de sentido dirigido ao enunciatário, não bastava só o sujeito 

projetado acreditar.  

Voltando ao raciocínio anterior, Camilo vai à casa da mulher das cartas; 

tudo é descrito com muito detalhamento: da pouca luz aos degraus sujos da 

escada, os móveis velhos e o material de trabalho manchado. Contudo as falas 

dela enchem-se de credibilidade e a reação do interlocutor é afirmativa. 

Fragmentos do conto: 

 
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. (...) 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 (ASSIS, 2003, 243 - 
244).  
 

O resultado dessa visita à dama que prevê o futuro é que traz ao 

coração de Camilo e à percepção do enunciatário uma lógica implicativa. Em 

tensividade, quando essa lógica predomina no texto, tudo acontece conforme o 

previsto. Não há surpresas no caminho. A implicação está voltada ao eixo da 

extensidade, onde é ativada a intelecção do sujeito e sugeridas a ele situações 

esperadas, prováveis e confortáveis.  
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Daí, podemos até brincar com o que fora “previsto” nas cartas 

baralhadas pela mulher “com longos dedos finos, de unhas descuradas...” 

(ASSIS, 2003, p. 243). “Se” ela parecia poderosa, verdadeira sibila em suas 

adivinhações... “então” nenhum mal aconteceria ao casal de amantes. Atenção 

às expressões grifadas, elas constituem a fórmula da implicação (cf. MANCINI, 

SOUZA e TROTA, 2007, p. 297).  

Vejamos, através do texto, como o próprio bilhete de Vilela toma outra 

dimensão aos olhos, calmos, de Camilo:  

 
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? (ASSIS, 2003, p. 244).  
 

Mesmo na voz do narrador, a pergunta final é feita pelos sentimentos 

atuais do moço, o discurso indireto livre também serviu a mostrar o alívio, e não 

só os medos anteriores. O suspense ainda perdura, pois, como já foi dito, o 

momento de sanar dúvidas sobre o destino de Camilo é retido o quanto se 

pode.  

Nesse momento, o rapaz ainda corre um parágrafo a divagar sobre o 

que ouvira da cartomante e, principalmente, sobre os momentos felizes que 

poderiam chegar. “... tais eram os elementos recentes que formavam, com os 

antigos, uma fé nova e vivaz” (ASSIS, 2003, 245). O sujeito chegou a ter 

alguma fé:  

 
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 (ASSIS, 2003, p. 245). 

 

Entre o trecho acima e o desastroso final, uma verdadeira antítese. 

Tanto romantismo em observar o horizonte, tanta positividade em pensar no 

amanhã... para a surpresa vir descartar a esperança, não deixando tempo para 

deliberações. “Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror: ao fundo 

sobre o canapé, estava Rita morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, 

e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão” (ASSIS, 2003, p. 245).  
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O que aconteceu com o desenrolar implicativo que se desenhava? Foi 

substituído pela concessão, a lógica das surpresas, cuja fórmula se verifica na 

expressão grifada da frase-exemplo seguinte: “embora” a cartomante tivesse 

dado boas expectativas ao sujeito, o fim foi fatal. A lógica concessiva está para 

a dimensão da intensidade, onde é acionado o sensível do sujeito, fazendo-o 

arrebatado por concessões, grandes surpresas.  

Um pouco mais nos aprofundemos à surpresa: a lógica concessiva traz 

consigo o momento de suspensão da implicação que, obviamente, quebra com 

toda expectativa anterior, trazendo o insólito ao campo de presença do sujeito. 

“Passamos subitamente da ordem enfadonha da regra para a ordem tonificante 

do acontecimento” (ZILBERBERG, 2002, p. 18).  

É por esse acontecimento que a narrativa é de súbito acelerada. O olhar 

sobre o andamento ganha novo aspecto. As categorias aspectuais da 

tensividade que sustentam o movimento entre suspense e impacto são a 

atenuação e a exacerbação.  

Significa que, enquanto tínhamos o suspense, o andamento estava 

atenuado, em direção à desaceleração; no impacto, ele foi abruptamente 

exacerbado, tomou a direção de precipitação (cf. ZILBERBERG, 2002, p. 13). 

No impacto, o modo de regência do andamento sobre a temporalidade muda: 

os fatos se apresentam mais rapidamente, e a consequência é um tempo 

condensado. 

O natural agora seria uma desaceleração gradual do susto na percepção 

do leitor pressuposto, porém, o narrador nada mais diz, pois se esvaiu o ponto 

de vista ao qual estava “agarrado” para contar a história – Camilo morreu. O 

enunciatário precisa se restabelecer sozinho e não contar com detalhamentos 

do narrador, apenas com seu silêncio.  

O enlace das vozes é mesmo uma estratégia perspicaz, não fosse ele, a 

morte do casal não seria necessariamente insólita. Talvez pudéssemos esperar 

por ela, caso Vilela fosse o sujeito escolhido pelo narrador a emprestar-lhe a 

visão.  

Enquanto o enunciatário caminha de volta à inteligibilidade é que ele 

percebe o que comprovamos com as modalidades veridictórias no nível 

narrativo de análise: Vilela sabia! Camilo fora descoberto.  
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Com a certeza de que é importante para a Semiótica tensiva levantar um 

perfil do enunciatário, pois que trata da percepção dele, lembramo-nos do 

antimoralismo como característica essencial do perfil emanado da obra de 

partida.  

Não fosse esse perfil previsto no projeto enunciativo do texto, o susto 

com a morte do casal não teria razão de ser. É por não julgar Camilo que o 

enunciatário se espanta com sua morte. 

 

4.2 O suspense nas traduções intersemióticas 

 

4.2.1 Na HQ 

 

Através da comparação entre conto e HQ, vimos que o encadeamento 

dos fatos é igual. Por isso, as cenas incluídas a partir do recebimento do bilhete 

são as mesmas. O medo e as conjecturas de Camilo, o acidente com a carroça 

em seu caminho, a ida à Cartomante, o alívio causado pela consulta e o 

observar do horizonte, tudo isso se dá nos quadrinhos.  

As descrições detalhadas pelos desenhos e pela voz do narrador, que 

permanece preponderante na HQ, também corroboram o desdobramento do 

tempo e a desaceleração do andamento.  

Algumas poucas fruições psicológicas são suprimidas durante toda a 

obra, mas isso não interfere tanto no suspense, pois é uma estratégia natural 

diante das coerções dos quadrinhos.  

Diminuir a narração e diluí-la entre falas, pensamentos e diálogos em 

balões, e mesmo aos desenhos, é o que se espera dessa linguagem. Mas há 

uma diferença importante a ser comentada. 

A parte final do suspense é quebrada por uma antecipação visual das 

últimas cenas. A expectativa dos momentos finais, traçada linha a linha nos 

últimos parágrafos do conto, e mesmo o impacto são desfeitos. Porque, ao 

abrirmos as últimas páginas, já visualizamos tudo – o percurso de Camilo até o 

interior da casa de Vilela, a morte de Rita e a morte dele:  
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(PESSOA, 2008, p. 30-31). 
 

Eisner (1989) nos diz que os quadrinhos são o meio de controle do 

artista, e que eles prendem a atenção do leitor através da sequência que 

estipulam para as cenas dentro dos pequenos quadros ou do quadro maior que 

é a página.  

Apesar da liberdade do apreciador, que jamais pode ser impedido de dar 

uma olhada no último quadrinho antes de terminar de ler e observar o primeiro, 

existe um percurso a ser seguido no acompanhamento da HQ. Na cultura 

ocidental, a leitura se dá basicamente por tiras, da esquerda para a direita, 

descendo, uma por uma, até que se troque de página: 

 

 

(Eisner, 1989, p. 41) 
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 O autor até compara a linguagem quadrinista com a cinematográfica, 

em que o espectador só vê os quadros que são apresentados a ele, na 

sequência exata escolhida pelo diretor. Este tem maior controle sobre a leitura 

de seu filme.  

Então, “o virar das páginas força mecanicamente um certo controle, mas 

não de modo tão absoluto como ocorre no cinema” (EISNER, 1989, p. 40). 

Todavia, em se tratando de revelar uma informação por vez, o que era feito 

linha a linha na obra de partida, e caso o novo enunciador optasse por manter 

estratégia sensível semelhante, a solução poderia estar em mais viradas de 

páginas mesmo.  

Haveria maior separação das cenas, deixando a expectativa do caminho 

e a própria chegada à casa de Vilela antes do virar da página. E o grito, a 

morte de Rita e a do próprio Camilo para após a virada de página, garantindo, 

assim, que o elemento concessivo, ou o susto, pudesse ser compartilhado com 

o enunciatário.    

Topologicamente, o fim chocante não estaria mais englobado em um 

mesmo espaço, mas espalhado, na dependência do virar das páginas, 

privilegiando a concessão através da disposição cênica no material.  

 

4.2.1 No filme 

 

O suspense é mantido na película, mas em diferentes bases figurativas 

e narrativas. O ponto de partida é a visita de Rita à cartomante. Daí é 

sutilmente atenuado o andamento. Uma vez que não há esse enleado da voz 

de Camilo com a do narrador, as cenas incluídas, a esgarçar o tempo, dizem 

respeito a todas as personagens envolvidas.  

Cada uma vive seu drama, aos quais podemos assistir. A “angústia” do 

filme não está bem em serem descobertos os amantes, mas no que resultará 

tudo. Como cada narrativa, de cada sujeito, terminará. Quem fica junto, quem 

se dá bem profissionalmente etc.  

Por serem diferentes, façamos, também aqui, uma rememoração dos 

momentos vividos por Camilo, Vilela e Rita enquanto nada se resolvia sobre 

suas vidas. Rita vai à cartomante, depois combina de fugir com Camilo, mas 
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ele recua. Ela o procura, mas só encontra a mãe dele, de quem recebe 

conselhos. 

Ainda confusa, vai morar no apartamento de Vilela, pois estão para se 

casar. Camilo vai ao brechó para explicar à Rita o porquê de ter desistido de 

fugir, alegando falta de coragem. Diz também que não poderia dizer nada 

sobre o romance ao amigo que salvou sua vida.  

Rita retorna à cartomante e, dessa vez, sai de lá assustada com a 

premonição de que Camilo morreria se continuassem juntos. O que a faz se 

afastar do amante e seguir com os planos de casamento: compra o vestido e 

marca a data. Mas Vilela prefere esperar sua promoção ao cargo de diretor do 

hospital. 

Ela pressiona o noivo, propondo que a procure quando realmente quiser 

se casar, e devolve a aliança. E começam os dramas de Vilela. Ele prescreve 

uma quantidade fortíssima de remédio para Juju, a paciente de Antônia, fica 

bêbado e é ajudado por Camilo. Este pensa em matá-lo, mas se arrepende, 

envolvido pelo sentimento de gratidão por ter sido salvo pelo amigo. E leva 

Vilela para sua casa. 

Rita aparece lá bêbada, após ter ido a uma boate com Antônia. A moça 

quase põe tudo a perder, mas Vilela não desconfia e a leva de volta consigo 

para o apartamento. Camilo sai para beber e, no bar, tira o revolver das mãos 

de Juca, que estava prestes a cometer suicídio. Na manhã seguinte, Rita 

acorda chorando por causa do pesadelo em que os três eram baleados. Vilela 

sai para trabalhar e é demitido por Antônia.  

Rita rasga o vestido e quebra os objetos da casa. Camilo recebe um 

bilhete, mas não aparece o que está escrito, não sabemos de quem é. Em 

seguida, vem aquela voz narrativa final de Antônia enquanto a interlocutora 

aparece de novo no alto de um prédio.  

Mesmo ela dizendo que gosta de pensar nas possibilidades de ajudar os 

outros, contando como deixou morrer a mulher que trabalhava na casa de seus 

pais e questionando sobre quem teria a “última palavra” sobre a vida das 

pessoas, ainda não dava para saber de sua outra identidade.  

Após tantas inclusões, vem a cena em que os três se encontram no 

consultório de Antônia. Ela deve ter mandado um bilhete para cada. Vilela 
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desfere um soco em Camilo ao vê-lo acariciar Rita, o rapaz revida uma única 

vez e só. A descoberta da traição não tem o mesmo impacto do conto, 

principalmente porque não morre ninguém.  

Ao que entra Antônia retirando o figurino de cartomante. O que é 

revelado aos três, o grande insólito é que a psicóloga com quem conviviam era 

também a tal cartomante, e que eles foram enredados por ela. Aí está o 

momento surpreendente, o acontecimento do filme.  

As vozes narrativas seguintes ajudam a desacelerar o impacto. Porque 

explicam a situação e contêm reflexões de cada personagem sobre o ocorrido 

e sobre como ficam suas vidas após toda aquela confusão. Essa também é 

uma diferença com o conto. Lá, não havia como o narrador ajudar o 

enunciatário a voltar à intelecção, a não ser pelo silêncio.  

Das vozes conclusivas, importa-nos lembrar de uma. A do narrador 

Vilela, pois é o único que fala detalhadamente de Antônia. Repetimos apenas 

um trecho: 

 
A gente descobriu que ela realmente induziu pacientes seus, como a 
Karen, ao suicídio. Alguns não foram fortes e se mataram. Podia 
imaginá-la como uma pessoa boa, inteligente, rica, que em algum 
momento da vida perdeu o rumo. Confundiu tudo e escolheu o lado 
errado. Acho que no fundo ela é mais uma vítima, como todos nós... 
(ASSIS E URANGA, 2004, 1:25’03’’). 

 

No tratamento das várias vozes, escondemos uma propositalmente. 

Para agora utilizá-la em conclusão do suspense fílmico. Após o final feliz para 

os amantes e a tranquilidade de Vilela lendo seu jornal e tomando um café, 

pensamos que o tiro da cena anterior poderia ter acertado Antônia, uma vez 

que ela não aparecera mais. A cena do museu termina e ouvimos uma quinta 

voz narrativa (off):  

 
A gente não pode ter medo da vida nem da morte, afinal, nunca vai 
se saber se o destino existe mesmo ou se a gente que faz ele 
acontecer. (E aqui aparece de quem é a voz – novo interlocutor) Por 
isso é que eu amo estudar Psicologia, Filosofia, Física, Religião. 
Desafiar as pessoas a enfrentarem suas próprias fraquezas, ajudá-las 
a serem melhores e a encontrar a felicidade dentro delas mesmas. É 
isso que eu quero: ajudar. Eu esqueci de me apresentar. O meu 
nome é Vitória, eu to muito feliz de tá aqui. Eu sei que você vai me 
ajudar. Porque não existe salvação espiritual nem moral se a gente 
não ajudar o próximo. Você não acha? (ASSIS e URANGA, 2004, 
1:30’22’’). 
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“Acho.” – Responde ANTÔNIA. Segundo insólito do filme: Rita não acertou o 

tiro em ninguém. E Vitória (nova personagem) arranjou uma professora para 

ensiná-la a “ajudar o próximo”. E (irônico) fim.  

Voltemos a falar em andamento. No decorrer do suspense, a atenuação 

vinha “abrandar o pico de intensidade visado pela exacerbação” 

(ZILBERBERG, 2002, p. 15) do final de A Cartomante, conto ou filme.  

Para dar o efeito de suspense, portanto, a enunciação das obras se 

utiliza da estratégia tensiva da atenuação do andamento, deixando a 

exacerbação para a “hora certa” – a hora de “chocar” aquele que acompanha a 

história. O resultado é o espanto, é o grito de terror de Camilo no fim 

machadiano, é a estranha revelação da psicóloga/cartomante no fim da 

película. 

A obra de partida e a tradução intersemiótica para o cinema são muito 

diferentes, e pudemos atestar isso no capítulo anterior. Mas sua semelhança 

quanto ao critério tensivo nos leva a um pensamento sobre o elemento 

chocante dos finais das duas obras: “como poderíamos admitir que aquilo que 

afeta, comove o sujeito – irrompendo, em geral, de forma inesperada – não se 

instalasse, de direito, no centro do campo discursivo?” (ZILBERBERG, 2002, p. 

15).  

E traduzindo, ainda, com simplicidade, outras palavras do semioticista 

francês: é muito menos interessante comunicar o previsível do que o 

arrebatador. 

 

4.3 Uma comparação rítmica das linguagens 

 

Dizíamos, no início deste capítulo, que o andamento do conto fora 

desacelerado a serviço do efeito de suspense. Mas se o elã da obra é o da 

lentidão, significa que se desacelerou um pouco mais aquilo que já era lento. 

Graduou-se, dentro do texto, o ritmo básico da lentidão.  

De outro lado, quando o mesmo suspense atingiu as traduções 

intersemióticas para HQ e Cinema, o elã da rapidez das duas é que foi 

desacelerado pela mesma estratégia interna de atenuação do andamento.  
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Se já sabemos que o elã é o forema pressuposto pelas características 

das linguagens que apresentam o conteúdo dos textos, podemos dizer que o 

do conto, que chegava ao enunciatário pelo verbal escrito da prosa, seguiu 

para duas linguagens mais céleres. Contudo existe, entre elas, uma gradação 

desse ritmo básico da rapidez, de acordo com as características específicas de 

cada uma. Falamos brevemente sobre isso no capítulo anterior. 

Se puséssemos as linguagens numa ordem entre lentidão e rapidez, 

teríamos, em princípio, a sequência: Conto – Filme – HQ. Isso porque a 

linguagem cinematográfica costuma ser mais lenta que a das histórias em 

quadrinhos. Mas, observando os textos construídos, vimos que essa sequência 

foi invertida em Conto – HQ – Filme, por causa dos diferentes projetos 

enunciativos que envolvem as adaptações.  

Eles as levaram a desacelerar e acelerar, respectivamente, seus perfis 

rítmicos de base, a fim de receber o novo conteúdo. Estamos, agora, saindo do 

nível dos enunciados, em que falávamos das estratégias internas a cada texto, 

e passando ao das linguagens em que estão inseridos. O intuito é compará-las 

quanto ao seu ritmo natural e àquele alcançado ao cambiar conteúdos entre 

elas.  

Uma linguagem pode ser mais ou menos acelerada, entre outras 

precisões, pela maior ou menor necessidade de catálises (preenchimentos de 

lacunas de sentido pelo enunciatário) (cf. Greimas e Courtés, 2008, p. 54-55).  

Em princípio, os quadrinhos demandariam mais catálise do que o 

cinema. A começar pelas imagens paradas dentro dos quadros. Elas contêm 

somente as poses estratégicas de tudo o que faz parte da ação das 

personagens, o enunciatário infere a continuidade narrativa e o movimento.  

Vamos ilustrar o que dissemos. Mas façamos um exercício de abstração 

quanto à voz do narrador dentro das caixas por enquanto, porque ele está 

ajudando o enunciatário a catalisar partes dos percursos das personagens, o 

que não é um hábito da linguagem de HQ. Voltemos a atenção somente às 

imagens: 
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(PESSOA e DIAS, 2008, p. 23) 

 

O que vemos é um entrecortado de ações: Camilo na calçada, Camilo 

no primeiro degrau da escada, Camilo à porta, a cartomante e sua vela no rol 

de entrada. O que subentendemos é o durativo: Camilo chegando à calçada, 

passando pela primeira porta, subindo cada degrau, batendo na porta; a 

cartomante abrindo-a com a vela na mão. Imaginamos também o depois: os 

dois adentrando a casa, a cartomante encaminhando o rapaz ao local da 

consulta etc.  
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O cinema realiza algo compatível com essa inferência que fazemos do 

antes, durante e depois das “poses”, uma vez que veicula imagens em 

movimento. Lembrando, os planos do cinema existem entre os cortes e são 

seguimentos contínuos de imagem (cf. XAVIER, 2005, p. 27).  

A dinâmica dos quadros e requadros de HQ poderia ser comparada à 

colagem dos diferentes planos de filmagem, à montagem cinematográfica, que 

também requer catálises quanto à passagem do tempo, à mudança do espaço 

cênico etc. Acontece que as duas dinâmicas estão imersas em potencialidades 

diferentes.  

Mesmo com a alternância entre perto e distante dos planos 

cinematográficos, eles não mudam de borda. O cinema comporta as imagens 

sempre num mesmo formato de entorno, uma espécie de janela única em que 

são projetadas as cenas uma de cada vez. Em um tempo contínuo escolhido 

pelo enunciador, parecido com o tempo “real”, da vida. Uma janela mágica, 

como dizem Bullara e Monteiro (1991). 

Já as HQs oferecem um ritmo de leitura entrecortado, num tempo que 

depende mais do enunciatário ao direcionar o olhar e manusear as páginas. 

Sua organização prévia está pautada na sobreposição de imagens em 

diferentes e significativos formatos de requadro, como vimos no capítulo II.  

O cinema divide as informações entre os sentidos humanos da visão e 

da audição, propaga as vozes do discurso na linearidade do plano de 

expressão sonoro. Os sons, de fala, por exemplo, são ouvidos um após o 

outro.  

Os quadrinhos englobam tudo em suas páginas, na competição entre os 

quadros, as imagens dispostas neles, as caixas narrativas e os balões de fala 

(substitutos gráficos do som). O que os faz mais acelerados diante do 

enunciatário. 

 Outro tipo de catálise a ser comparada entre as duas linguagens é a 

figurativa. Como dissemos no capítulo III, em que fora apresentado o Cinema 

em suas especificidades, este prima por deixar claras as categorias de pessoa, 

espaço e tempo. Caracterizando as personagens, onde e quando vivem. A 

iconização, estratégia última da concretização de temas, é usual na linguagem 

das telas.  
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Começando a comparar as estratégias específicas de cada obra, já 

podemos dizer que o filme de Wagner de Assis e Pablo Uranga maneja a 

iconização numa atualidade. Mantém o Rio como ancoragem espacial, mas os 

dias são os do século XXI. Demonstramos isso quando falamos dos carros, 

ônibus e estilos de indumentária que permeiam o filme. 

Dissemos, no capítulo dedicado aos quadrinhos, que eles mantêm a 

ancoragem espaço-temporal do conto. Está claro o Rio de Janeiro do século 

XIX pelas fotografias da cidade preenchendo cada página, situando as 

personagens em lugar e tempo específicos. Mas nem sempre é assim. Na 

maioria das vezes, a linguagem dos quadrinhos não se obriga a referencializar 

todas as histórias ou cenas.  

Encontramos alguns poucos quadros no livro de Pessoa e Dias para 

exemplificar essa liberdade referencial, pois a estratégia de manutenção de 

tempo e espaço bem definidos dessa adaptação visava a uma identificação 

com a obra de Machado de Assis. Mesmo num quadro em que não há 

referência de lugar, a vestimenta das personagens, o formato e a disposição 

dos assentos em que se acomodam (num tílburi) denunciam a época:  

 

 
(PESSOA e DIAS, 2008, p. 12) 

 

Buscamos esse quadro isolado, pois em todas as páginas há alguma 

referência à cidade, no quadrinho ao lado ou abaixo... Comprovando, com o 
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próximo exemplo, o que acabamos de dizer, a primeira tira e o primeiro 

quadrinho da segunda tira permitem-se prescindir de uma referência 

específica. Respectivamente, os fundos são: branco, alaranjado em degradê e 

verde claro com marrom. Apenas cores envolvem as personagens.  

Ao passo que o último quadrinho traz um bonde, com a placa escrito 

Botafogo, o bairro do Rio por onde anda Camilo. O sincretismo entre fotografia 

e desenho em aquarela serve a localizar esta cena, bem como as anteriores, 

por estarem dividindo a mesma página, e por não haver indícios de troca de 

cidade entre um quadro e outro: 

 

 
(PESSOA e DIAS, 2008, p. 14) 

 

Mesmo que a junção de várias linguagens num mesmo plano de 

expressão seja um elemento acelerador, o modo com que isso é feito na 

tradução intersemiótica de A Cartomante para quadrinhos diminui a 

necessidade de catálises figurativas. A fotografia está lá justamente para 



99 

 

  

concretizar o espaço e o tempo em que se passa a história desenhada em 

aquarela.  

Começa aí a inversão rítmica entre HQ e Cinema. O enunciador dos 

quadrinhos está utilizando uma estratégia fílmica. A referencialização aguda é 

mais típica de películas do que de histórias em quadrinhos, que podem optar 

sem susto por um mínimo de concretização espaço-temporal. 

A Cartomante em quadrinhos está sendo considerada menos acelerada 

do que o filme porque ela tem características incomuns. Não utiliza as 

potencialidades da linguagem que fariam dela mais rápida que o filme.  

Por definição, as HQs demandam bastante catálise e se abstêm do 

excesso de narração e figurativização, utilizando a dinâmica própria de sua 

linguagem, que inclui as falas em balões e fundos de quadro neutros na 

maioria das vezes (que privilegiam a catálise referencial do enunciatário).  

Mas o adaptador decidiu por manter a forte presença do narrador, 

ajudando o enunciatário a preencher algumas lacunas de sentido, como vimos 

mais acima, no exemplo sobre a chegada de Camilo à casa da cartomante. E 

também a mesma iconização. Tudo isso com o intuito de produzir um efeito de 

“fidelidade” com a obra original. O que direciona a nova obra a uma 

desaceleração e a aproxima do projeto enunciativo do conto.  

Em contrapartida, o filme também tem seus motivos para estar mais 

acelerado que a HQ: o acúmulo das estratégias discursivas e narrativas que o 

afastam da proposta enunciativa do conto o levam à direção de aceleração.  

A multiplicidade de narradores, o aumento do número de sujeitos e de 

narrativas e o acréscimo de figuras como, por exemplo, as muitas cenas de 

alcova e traição, aumentam não só o ritmo de entrada do conteúdo no campo 

de presença do enunciatário, como o seu estranhamento, em se tratando de 

um espectador que tenha lido o conto.  

O elã da rapidez ainda define as duas linguagens em relação à lentidão 

da prosa, 

 
Mas é claro que esse elã da rapidez pode ser acelerado em maior 
grau quando os vários aceleradores são apresentados 
simultaneamente [caso do filme]; ou desacelerado, quando há um uso 
mais tradicional para não dizer conservador, das potencialidades da 
linguagem [caso da HQ] (MANCINI e ALT, 2013, p. 104).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estamos sempre num dilema: mais que viver ou morrer, trata-se de 
escrever ou escrever, falar ou falar. Não se faz aqui um jogo de 
palavras. Brinca-se de pressuposição: que sentidos há em escrever e 
falar? Todos eles estão profundamente implicados em fazer semiótica 
(Lucia Teixeira). 

 

Leitura. Ato único, com o qual atribuímos sentidos à enunciação de 

outrem. O processo de criação discursiva realiza a “colagem” que dá a palavras 

e imagens um sentido especial, apenas conseguido nessa junção proposital 

traçada por quem enuncia.  

E nascem os textos, sejam verbais, visuais ou sincréticos. Diante de um 

conto, uma história em quadrinhos ou um filme, a tarefa de um analista textual 

é, antes de mais, a de realizar uma leitura aprofundada. Explicitamos 

intencionalidades, buscamos construções de sentido, realizamos catálises.  

Prosa, História em Quadrinhos e Cinema. Tão diferentes linguagens, 

tanta semelhança em contar histórias. A Cartomante nos trouxe algumas 

reflexões. Independente do modo de apresentação, existe a narratividade 

inerente a qualquer texto, como nos ensinou Greimas.  

E cada enunciador recobre os sujeitos com suas formas e cores, dando-

lhes lugares por onde andar, tempo para viver, objetos a alcançar. O amor 

estava presente nas buscas de Camilo, Rita e Vilela, fosse no conto, na HQ ou 

no filme. Mas o destino também.  

O projeto enunciativo do conto de Machado de Assis tem estratégias 

marcantes. A escolha de cenas e do sujeito que teria suas idas e vindas 

acompanhadas pelo leitor. A iconização, que evidencia o Rio de Janeiro como 

espaço e o século XIX como tempo. A permeabilidade entre as vozes do 

narrador e do interlocutor, estratégia que elegemos como principal, pelo forte 

efeito de sentido alcançado: um ponto de vista único para o acompanhamento 

da trama pelo enunciatário, o do amante.  

Todas refletindo um perfil antimoralista do sujeito da enunciação. Um 

perfil que não põe em pauta o julgamento da moral, mas que reflete sobre 

sentimentos, angústias, crenças, atitudes e consequências, dilemas e paixões 

humanas.  
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Os quadrinhos de Flávio Pessoa e Maurício Dias mantiveram narrativa e 

recobrimentos figurativos iguais, enfatizados pelos desenhos em aquarela e 

pela fotografia que cria o cenário. Referencialização não é uma obrigação para 

os quadrinistas, mas a adaptação apresentou iconização equivalente, trazendo 

a mesma ancoragem espaço-temporal do conto.  

Manteve também a forte presença do narrador, embora fosse natural 

diluir sua voz em diálogos das personagens dispostos em balões. Contrariou as 

características próprias da sua linguagem por um “efeito de fidelidade” à obra 

de partida.  

O filme de Wagner de Assis e Pablo Uranga trouxe Camilo, Rita e Vilela 

para os tempos atuais, para o século XXI. Com suas ruas movimentadas por 

carros, ônibus e pessoas mergulhadas na correria da grande cidade. Esta 

continua sendo o Rio, porém, em novos moldes e vestes. O destino das 

personagens também foi tratado de forma diferente na grande tela. Existiu 

alguém que os manipulou por um tempo: Antônia, a psicóloga.  

Uma abertura de olhares foi proporcionada pelo adaptador. Quatro 

narradores direcionaram o acompanhamento da história por novos ângulos. As 

paixões e conflitos humanos foram erguidos de todas as partes. Não houve 

sujeito a enfatizar. Talvez a cartomante, como símbolo do destino, mas seu 

ponto de vista não regeu a história toda. Os três puderam modificar seu final e 

o do filme. 

E o suspense? Para alcançar esse efeito de sentido, o andamento do 

conto toma uma direção de desaceleração desde que Camilo recebe o bilhete 

de Vilela até que se chegue à cena surpreendente do final. E o impacto dessa 

cena? Este também tem o sentido ligado ao andamento, mas, ao contrário do 

que acontece no suspense, ele sofre uma aceleração abrupta, causando 

espanto ao enunciatário.  

Quanto às categorias aspectuais, alternam-se a atenuação e a 

exacerbação do andamento. Cada uma endossando, respectivamente, as 

lógicas implicativa (do esperado) e concessiva (da surpresa).  

Após o insólito final, o enunciatário se recupera do susto, sozinho e 

gradualmente. Descobre que Vilela sabia do caso entre Camilo e Rita. O jogo 

veridictório, com sua alternância entre parecer e ser, é uma das estratégias que 
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vimos sob a ótica tensiva. É o responsável pelo suspense no nível narrativo de 

análise.  

No nível discursivo, duas estratégias tomam partido do suspense. O jogo 

das vozes, formador de um olhar específico, adentra e detalha os pensamentos 

da personagem Camilo, ajudando a dilatar o tempo. Bem como faz a 

demasiada descrição, figurativização dos lugares por onde o rapaz passa 

enquanto se encaminha à casa de Vilela.  

O suspense do conto e da HQ é relacionado com voz única: narrador 

enleado a Camilo através do discurso indireto livre. Vemos apenas as 

angústias dele. E o da película é tangenciado por um plural de vozes, vemos os 

dramas de cada personagem. O final do filme é, pois, outro, que não o previsto 

pelo enunciatário do conto.  

É verdade também que o enredo todo tem diferenças significativas, mas 

se o triângulo amoroso permaneceu, poderíamos continuar esperando um final 

parecido, de descoberta mesma. A surpresa deve estar aí. Em 

“desconhecermos” alguns meios e o fim.  

Os diferentes projetos enunciativos e modos de manejo do suspense 

para cada linguagem/arte em que está A Cartomante nos levam a refletir sobre 

o ato de enunciar e adaptar, de realizar traduções intersemióticas.  

Capta-se, portanto, em análise, que “as escolhas feitas e os efeitos de 

sentido obtidos não são obra do acaso, mas decorrem da direção imprimida ao 

texto pela enunciação” (BARROS, 1999, p. 83).  

É fantástico perceber o “efeito de fidelidade” em obras adaptadas, ainda 

que parcialmente. É, também, instigante observar as diferenças entre obras, 

advindas do ato de adaptar e das necessidades do novo regime interativo. Mais 

fascinante ainda é pensar na união das artes!  

Comparando as duas adaptações, vimos que elas seguem alguns 

critérios de manutenção das estratégias da obra de partida. O filme mantém o 

estilo tensivo, mas a manipulação do suspense acontece em diferentes bases 

discursivas e narrativas: várias vozes, novos sujeitos, figurativizações díspares 

nos levam a um final insólito, porém outro.  

A HQ conserva o mesmo jogo de vozes e o critério figurativo, incluindo a 

etapa da iconização. Mas se abstém do critério tensivo para o fechamento da 
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trama. A surpresa é enfraquecida pela antecipação visual das últimas cenas. 

De modo esquemático, vejamos nossos parâmetros de análise e os critérios de 

cada tradução intersemiótica no quadro a seguir: 

 

 
 

 
Obras 
 

 
Parâmetros principais 

 

 
Jogo das vozes 

 

 
Figurativo 

 
Estilo tensivo 

 
A Cartomante 
conto 
 

 
Permeabilidade entre as 
vozes do narrador e do 
interlocutor principal. 

 

 
Recobrimento actorial 
detalhado; ancoragem 

espaço-temporal no 
Rio de Janeiro do 

século XIX. 
 

 
Estratégia de 
atenuação e 

exacerbação do 
andamento: 
Suspense x 

Acontecimento. 
 

 
A Cartomante 
em quadrinhos 
 

 
EQUIVALENTE/ATENUADO  

 
(enfraquecimento leve da 
estratégia pelos cortes de 

fruições psicológicas) 
 

 
EQUIVALENTE 

 
DIFERENTE  

 
(quebra do 

suspense final e do 
impacto pela 

antecipação visual) 
 

 
A Cartomante 
filme 
 

 
DIFERENTE  

 
(pluralidade de vozes 

narrativas) 
 

 
DIFERENTE  

 
(atualização 
discursiva) 

 
EQUIVALENTE 

 

A Cartomante partiu de uma linguagem com elã da lentidão para duas 

com elã da rapidez. E foi nessa transformação que o ritmo natural dos dois 

novos meios de expressão sofreu alterações. Filme e HQ inverteram suas 

posições na sequência que define a gradação deles dentro do elã igualmente 

rápido de suas linguagens.  

Os quadrinhos relegaram parte de sua dinâmica, diminuindo a demanda 

por catálises, desacelerando seu andamento geral por meios discursivos: 

narração exacerbada e referencialização máxima. E, com isso, aproximou-se 

do projeto enunciativo do conto.  

O filme, ao contrário, acelerou seu perfil rítmico de base por um acúmulo 

de estratégias discursivas e narrativas: plural de vozes, acréscimo de figuras 
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para as isotopias trazidas do conto, aumento considerável de narrativas e 

sujeitos. Afastando-se, assim, do projeto enunciativo da obra de partida.  

Vimos que é possível, através de procedimentos internos, acelerar ou 

desacelerar o ritmo de base de uma linguagem. Porque as potencialidades de 

cada uma existem para serem eleitas ou não, a depender do projeto de 

enunciação. É tudo uma questão de gerar sentidos, de “falar ou falar”, de 

“escrever ou escrever”, retomando a epígrafe. De enunciar e adaptar, ao 

mesmo tempo. 

Procuramos construir esta dissertação de forma a abranger perfis 

variados de leitores, respeitando, contudo, os critérios claros de análise que a 

semiótica oferece. Ela nos ajudou a pensar sobre as traduções intersemióticas 

do conto de Machado de Assis para os quadrinhos e para o cinema. 

Esperamos, com nosso esforço comparativo, ter contribuído para as reflexões 

sobre adaptações, que tão animadamente acontecem na academia e entre 

aqueles que leem livros, assistem a filmes e apreciam as artes narrativas e 

seus encontros.  
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Anexo 1 
 
Conto A Cartomante (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? 
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— 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 tranquila 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; 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 
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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 femmina: 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 
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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 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 

notou-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. 
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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 ideia 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 

ideia de estarem descobertos parecia-lhe cada vez mais verossímil; era natural 

uma denúncia anônima, até da própria pessoa que o ameaçara antes; podia 
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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 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 ideia, 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 ideia 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 
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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 às 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 ideia de descer; mas era tarde, 

a curiosidade fustigava-lhe o sangue, as frontes 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: 

 

— Vejamos primeiro o que é que o traz aqui. O senhor tem um grande susto... 
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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. 
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— 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. 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. 

 

— 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; 
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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 ensanguentada. Vilela 

pegou-o pela gola, e, com dois tiros de revólver, estirou-o morto no chão. 

 

FIM 
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Anexo 2 
 
Cotejo entre A Cartomante conto e A Cartomante em quadrinhos 
 
Legenda: 

A Cartomante original – C  

A Cartomante em quadrinhos – C’  

Semelhanças no conteúdo verbal entre C e C’ – em preto. 

Cortes em C’ – em azul  

Passagens para a linguagem visual em C’ – em vermelho 

Acréscimos em C’ – em laranja (CAIXA ALTA E FONTE 8 NAS FALAS),  

Trechos passados à debreagem interna em C’ – em violeta e transcritos abaixo em preto, 

fonte 8 (CAIXA ALTA para falas) 

* para as observações.  

 

 
C - página 237; C’- páginas 5 a 8 

 
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... medo de que você me esquecesse, ... mas que não era verdade...  
C’ *debreagem interna (mudança na debreagem actancial e temporal) 
Cartomante – MAS NÃO É VERDADE 

 
— POIS ELA 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. 
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C - página 238; C’- páginas 8 a 11 

 
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 tranquila 
e satisfeita.  
C’ *debreagem interna 
— SE NÃO ACREDITAS, PACIÊNCIA; MAS O CERTO É QUE ELA ADIVINHOU TUDO. A PROVA É QUE AGORA  
ESTOU TRANQUILA 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; 
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. 

 

 

 

C - página 239; C’- páginas 11 a 14 
 

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 femmina: 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 
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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. 
 

 

 
C - página 240; C’- páginas 15 a 17 
 

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 chamava imoral e pérfido, 
e dizia que a aventura era sabida de todos.  
C’ *desenho da carta 
“O Sr. é pérfido e imoral, vossa aventura já é conhecida por todos.” 

 
Camilo teve medo,. e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa 

de Vilela. Este notou-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... 
 

 

 
C - página 241; C’- páginas 17 a 21 
 

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.  
C’ *debreagem interna 
— DEVIAS VOLTAR À NOSSA CASA. QUEM SABE VILELA NÃO LHE CONFIDENCIA ALGO PARTICULAR... 

 
Camilo divergia;  
C’ *desenho de Camilo cabisbaixo  
aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. 
C’ *debreagem interna 
— NÃO... APARECER DEPOIS DE TANTOS MESES SERIA CONFIRMAR A SUSPEITA... 

 
Mais valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de 
se corresponderem, em caso de necessidade, e separaram-se com lágrimas. 
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No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este um bilhete de Vilela:. 
"Vem já, já, à nossa casa; preciso falar-te sem demora." 
C’ *desenho do bilhete com a assinatura de Vilela. 
 
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 ideia 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 ideia 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." 
C’ *desenho de dois fantasmas de Vilela em torno de Camilo, falando o trecho acima. 
 
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. 
C’ *desenho de um relógio com a “morte” e a foice marcando 12:40, acrescido de uma fala da “morte”: - VEM JÁ, JÁ, 
À NOSSA CASA. 
 
A comoção crescia de minuto a minuto. Tanto imaginou o que se iria passar, que chegou a 
crê-lo e vê-lo.  
C’ * imaginação descrita na observação anterior. 
 
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 ideia, 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...  
 

 

 
C - página 242; C’- páginas 21 a 22 
 
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 ideia de ouvir a cartomante, que lhe passava ao longe, 
muito longe, com vastas asas cinzentas; desapareceu, reapareceu, e tornou a esvair-se no 
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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 às 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... ? 
 

 

 
C - página 243; C’- páginas 23 a 25 
 

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 ideia de descer; mas era tarde, a curiosidade fustigava-lhe o sangue,. as frontes 
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: 
 
— 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 coisa 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... 
 

 
 
C - página 244; C’- páginas 25 a 28 
 
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. 
C’ *debreagem interna 
— NÃO TENHA MEDO DE NADA. NADA ACONTECERÁ NEM A UM NEM A OUTRO: ELE IGNORA TUDO. 
 
Não obstante, era indispensável muita cautela: ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor 
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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. 
C’ * acréscimo de informação figurativa - desenho de um gato sendo acariciado pela 
cartomante. 
 
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. 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.  
C’ * acréscimo de fala (Camilo ao cocheiro) 
— VAMOS, VAMOS DEPRESSA, 

 
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. 
 
— Vamos, vamos depressa, repetia ele ao cocheiro. 

 

 
 
C - página 245; C’- páginas 29 a 31 
 
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; 
C’ * desenho e fala da cartomante (lembrança de Camilo). 

 
e no fim, ao longe, a barcarola da despedida, lenta e graciosa, tais eram os elementos 
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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 ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola, e, com dois tiros de 
revólver, estirou-o morto no chão. 
 
FIM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


