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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta a análise e discussão sobre a transcriação da mídia 

impressa, o livro, para a mídia audiovisual, a televisão, a partir do estudo do texto de 

Erico Verissimo “O Tempo e o Vento”, adaptado para a minissérie homônima, 

transmitida pela TV Globo em 1985. Esse tema se insere no programa 

interdisciplinar com linha de pesquisa Cultura e Artes na Contemporaneidade, pois 

utiliza o conhecimento de áreas distintas, como a linguagem escrita levada para a 

linguagem audiovisual, analisando a transposição da cultura erudita para a de 

massas – do livro para a televisão. O trabalho teve por objetivos realizar um 

levantamento dos dez primeiros anos de transmissão das minisséries na TV Globo 

(1982-1991), onde foram apontadas as temáticas dos programas quanto aos 

problemas culturais brasileiros contemporâneos e as razões pelas quais 

determinado tema é escolhido para a produção. Estudaram-se aspectos históricos, 

no contexto brasileiro, sobre os programas seriados apresentados pela televisão e o 

livro com a literatura seriada, sendo observados os diferentes aspectos de fruição 

das duas mídias, como o tempo despendido, local, horário, formação anterior para 

fruição – como a alfabetização, e a preferência pela passividade em ouvir a narração 

ou a atividade em realizar a leitura.  A minissérie escolhida foi a primeira grande 

produção realizada pela TV Globo em 1985 para comemorar os 20 anos da 

emissora: com o título “O Tempo e o Vento”, homônima ao livro, nome dado à trilogia 

idealizada pelo autor, a adaptação corresponde ao volume 1 chamado “O 

Continente” lançado pela Editora e Livraria do Globo, em 1949. Para condensar o 

estudo foi necessário realizar um recorte, sendo eleito o capítulo “Ana Terra”, 

homônimo à parte da minissérie sobre a narrativa de Pedro Missioneiro e Ana Terra. 

Através da análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin, foram eleitos dois 

núcleos considerados ambivalentes “morte” e “vida” e selecionadas 85 passagens 

do texto escrito que continham comportamentos, sentimentos e sensações que 

refletissem os núcleos. A partir desses dados, foram analisados as inclusões, 

exclusões, criação artística e o deslocamento entre a obra original e a adaptada. Da 

análise foi possível concluir que os itens que mais tiveram ocorrências foram o medo 

(18), pertencente ao núcleo “morte”, com 36 inclusões na minissérie, em 



oposição à “vida”, que obteve somente 26 inclusões, sendo o item alegria com maior 

número de ocorrências – apenas 6. Assim, a obra em sua recriação manteve um 

clima de tensão semelhante ao observado no livro, no qual não há observações de 

um clima harmônico e edificante. 

Palavras-chave: Literatura adaptada, Televisão : minissérie, Transcriação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Based on the study of the book “O Tempo e o Vento”, by Erico Verissimo, the 

present dissertation analyses and discusses the transcreation of this book, a printed 

media, into an audiovisual media, the homonymous television adaptation made by 

TV Globo broadcasting company in 1985. This subject of study is placed in the 

Interdisciplinary Program in Contemporary Culture and Arts, for it employs knowledge 

of diverse areas, such as written language and audiovisual media, and evaluates the 

transposition of erudite culture (the book) into mass culture (the television). This 

study evaluated the first ten years of TV Globo’s broadcasting of mini-series (1982-

1991), establishing the themes of the TV shows regarding the current Brazilian 

cultural problems and the reasons behind the choice of a given theme for production. 

The historical issues presented by the TV show and the adapted book were studied, 

and the different issues involved in their fruition were observed, such as the amount 

of time spent by viewers, the place and time, the prior formation (study level, and the 

preference for passively watching the TV show or actively reading the book). The 

mini-series chosen was the first big production made by TV Globo in order to 

celebrate its 20th anniversary: entitled “O Tempo e o Vento”, this adaptation, 

homonymous to the trilogy written by Verissimo, depicts the first volume of the trilogy, 

called “O Continente” launched in 1949 by Globo Publishing House. One chapter of 

the book “Ana Terra” was selected, which is about the story of Pedro Missioneiro and 

Ana Terra. Using tenets of content analysis developed by Laurence Bardin, two 

ambivalent nuclei were chosen (life and death), from which 85 passages of the 

written text containing behaviors and feelings corresponding to the nuclei were 

selected. Based on these data, the inclusions and exclusions, artistic creation and 

differences between the original and the adapted work were analyzed. It was seen 

that the items that presented more occurrences were fear (18), which belongs to the 

death nucleon, with 36 inclusions in the mini-series, as opposed to life, which had 

only 26 inclusions, happiness being the item with more occurrences (only 6). 

Therefore, the adaptation maintained the climate of tension similar to the book, and a 

harmonious and edifying climate was not found.  

Key words: Literacy adaptation, Televison: mini-series, Transcreation
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema abordado nessa dissertação acompanha há muito minha trajetória 

de vida. A babá eletrônica, a televisão, foi um dos meus incentivadores para realizar 

a maioria das leituras que fiz, desde os desenhos animados, como “Heidi”, até filmes 

cinematográficos como “Drácula”.  

A paixão pelos livros e, principalmente, pela leitura, fez não só me tornar a 

bibliotecária da casa, mas também cursar a graduação em Biblioteconomia anos 

depois. Digo da casa, pois criei, em 1984, então com onze anos de idade, a 

biblioteca Mário Quintana – BMQ, onde organizava e preparava os livros para serem 

emprestados aos amigos, incentivando-os à leitura daquelas obras.  

Quase nesse mesmo tempo, a TV Globo iniciou as transmissões de uma 

nova programação seriada no horário das 22 horas, eram as minisséries. A primeira 

minissérie adaptada da literatura foi “Anarquistas graças a Deus”, da obra de Zélia 

Gattai, exibida em 1984.  

Em 1985, em comemoração aos vinte anos da emissora, a TV Globo 

adaptou três romances brasileiros para as minisséries: “O Tempo e o Vento” de 

Erico Verissimo, “Tenda dos Milagres” de Jorge Amado e “Grande Sertão Veredas” 

de Guimarães Rosa. O tema de estudo dessa dissertação será o primeiro romance 

adaptado para minissérie na comemoração, exibida entre 22 de abril e 31 de maio 

daquele ano, em vinte e cinco capítulos. Nesse período foi mostrado aos 

telespectadores parte da história sobre a formação da fronteira meridional do Brasil 

– o estado do Rio Grande do Sul. O tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, 

determinava que o Estado, hoje pertencente ao Brasil, pertencia ao reino espanhol e 

não ao português, e somente após o Tratado de Madrid foi realizada a troca entre os 

reinos acima, da Colônia de Sacramento (atualmente pertencente ao Uruguai) pela 

área das Missões Jesuíticas de São Miguel, RS. A área foi povoada por 

bandeirantes vindos de São Paulo, portugueses, índios, negros, italianos e alemães, 

que contribuíram no desenvolvimento de uma cultura que foi mesclada ao longo dos 

anos.  
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A adaptação de “O Tempo e o Vento” causou um grande impacto na minha 

vida, e a cada capítulo aumentava o impulso em conhecer a obra original do escritor, 

que descrevia parte da história sul-americana tão prazerosamente. Na época 

procurava nos jornais e revistas artigos sobre a minissérie realizando um álbum de 

recortes e complementando o conhecimento do assunto. Quanto ao livro, 

infelizmente, não o encontrei, apenas li os capítulos independentes lançados, “Ana 

Terra” e “Um certo Capitão Rodrigo”. A partir daí, a busca sobre os programas 

apresentados na televisão, e a averiguação sobre a existência de uma obra literária 

inspiradora daquela programação, foi uma constante. 

A obra “O Tempo e o Vento” foi adaptada para a televisão e o cinema em 

várias oportunidades. As adaptações para a mídia audiovisual foram realizadas do 

primeiro volume da obra, “O continente”, representadas pelos capítulos “A 

Fonte”,”Ana Terra”, “Um certo Capitão Rodrigo”, “A Teiniaguá” e “O sobrado”. 

Dentre as diferentes adaptações, a escolhida para este estudo foi a 

minissérie “O Tempo e o Vento”, por ter sido produzida e transmitida pela TV Globo, 

a maior estação de televisão brasileira. 

O tema propõe um estudo sobre a transcriação da obra escrita para a obra 

televisiva, a partir da análise dos núcleos envolvendo a protagonista Ana Terra, uma 

paulista de Sorocaba, vivendo em terras gaúchas, desbravando com a família o 

continente, e o misterioso Pedro Missioneiro.  

A escolha do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Educação, Arte 

e História da Cultura, por ser interdisciplinar, ajusta-se às necessidades para o 

estudo do tema, possibilitando uma visão mais comprometida no entrelaçamento do 

conhecimento formando outros em suas relações. As linhas de pesquisa que fazem 

parte do programa são: Formação do Educador para a Interdisciplinaridade; Culturas 

e Artes na Contemporaneidade; Linguagens e Tecnologias.  Nosso estudo será 

abordado na perspectiva da segunda e terceira linha de pesquisa: Culturas e Artes 

na Contemporaneidade e Linguagens e Tecnologias. O estudo do tema é relevante, 

pois abordará a complexa mudança de linguagem da mídia impressa escrita para a 

mídia televisiva que abrange som e imagem em movimento e suas implicações 

contemporâneas na formação cultural brasileira, principalmente em relação à 
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aquisição do hábito de ler, proposta primordial ao programa que estabelece um 

diálogo interdisciplinar entre Educação, Arte e História da Cultura. 

A abordagem do tema, a adaptação da literatura para as minisséries 

veiculadas pela televisão, ainda não foi desenvolvida no programa de pós-

graduação Stricto Sensu em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. O levantamento bibliográfico, utilizando os descritores 

“minissérie” e “literatura”, aponta uma ocorrência nesse programa, e, nas demais 

universidades brasileiras, foram encontradas treze ocorrências (anexo A), através da 

pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, banco de 

dados do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT.   

Desse tema decorre a seguinte questão: como ocorre a seleção, exclusão e 

outros condicionantes para a transcriação da mídia impressa para a mídia 

audiovisual, a televisão?  A problemática será abordada com a revisão da literatura 

sobre a questão, descrevendo os dois panoramas distintos que convergem no 

trabalho da televisão no Brasil e o livro no mundo. Após a apresentação desses 

aspectos históricos, conheceremos o autor que deu origem à adaptação, para logo 

em seguida apresentarmos o livro, o volume, o tomo, o capítulo e os personagens 

principais que delimitaram a pesquisa, assim como os núcleos e os itens que 

interpretam a ação da narrativa de Erico Verissimo, transcriada para a televisão – 

obra que foi realizada pela equipe da TV Globo em 1985. 
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1 A TELEVISÃO BRASILEIRA : ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 

A televisão brasileira iniciou suas transmissões em 1950, através da PRF TV 

3, na disputa em ser a primeira estação televisora da América Latina1, e foi 

oficialmente inaugurada em 18 de setembro de 1950, mas transmitia desde 24 de 

julho do mesmo ano, quando a antena foi fixada no 35° andar do Banco do Estado 

de São Paulo.  

Afirma Reimão (2006, p. 18) que o Brasil foi pioneiro na abertura da 

transmissão da televisão, em 1950, na América Latina, quando apenas a Inglaterra, 

a França e os Estados Unidos mantinham transmissão regular. O México havia 

iniciado suas transmissões no mesmo mês que o Brasil, porém, as transmissões 

naquele país, iniciadas em 1° de setembro, não foram oficiais, mas sim de caráter 

experimental, sem a devida inauguração, enquanto os testes brasileiros já haviam 

iniciado em julho do mesmo ano (SILVA, 1950 p. 114). Sendo assim, o Brasil foi o 

primeiro país da América Latina a realizar as transmissões televisivas. 

Na data da inauguração para que o público assistisse a transmissão foram 

distribuídos aparelhos de televisão pela cidade de São Paulo em estabelecimentos 

comerciais. O evento ocorreu na Rua Sete de Abril, no Centro de São Paulo, na 

sede do Museu de Arte de São Paulo – MASP, onde as pessoas presentes ao 

saguão puderam assistir à transmissão do primeiro programa da PRF3-TV Tupi, 

fundada por Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários Associados 

(conglomerado de jornais, revistas, emissoras de rádio). Uma das importantes 

mensagens proferidas naquela noite foi de David Sarnoff2 (1891-1971), presidente 

da junta de diretores da RCA Victor, nos Estados Unidos, que disse: “Mais 

importantes papéis reservados à televisão é de ampliar o conhecimento humano e 

contribuir para o melhor entendimento entre os povos separados por barreiras 

geográficas” (SILVA, 1950, p. 96-98). A televisão, assim como o rádio, o cinema, o 

                                            
1 Argentina e México disputaram o pionerismo das transmissões.   
2 Fundou a National Broadcasting Company (NBC), em 1926, a primeira cadeia emissora de rádio 
permanente, que pertencia a RCA, e que reunia centenas de emissoras locais de rádio. Percebeu o 
grande potencial da televisão e lançou uma estação experimental em 1928, para em 1939 fazer uma 
demonstração do novo meio de comunicação na Exposição Mundial de Nova Iorque. DAVID Sarnoff. 
Disponível em <http://www.infopedia.pt/$ david-sarnoff>. Acesso em: 06 out. 2013. 
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teatro e o próprio livro, é uma mídia para atingir as pessoas, as massas, criando 

aproximação das ideias transmitidas.  

Segundo Morais (1994, p. 504): “O alcance da transmissão era de cerca de 

100 quilômetros, abrangendo poucas outras cidades como Campinas e Santos”. Um 

aparelho de televisão, em 1950, custava cerca de Crz$12.500,00 (doze mil e 

quinhentos cruzeiros), um valor extremamente alto, o que se evidencia quando 

comparado à assinatura anual da revista de publicação semanal O Cruzeiro, que 

custava Crz$195,00 (cento e noventa e cinco cruzeiros), e um exemplar avulso 

Crz$3,00 (três cruzeiros). Confrontando aos valores atuais (outubro de 2014), o 

custo de uma revista semanal como a Veja3, em uma assinatura anual, custa 

R$461,62 (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), e a 

revista avulsa custa R$11,90 (onze reais e noventa centavos). Já em relação aos 

aparelhos de televisão, tendo por referência a marca Sony4, o menor valor 

encontrado foi R$885,78 (oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito 

centavos), e o mais alto R$15.389,15 (quinze mil trezentos e oitenta e nove reais e 

quinze centavos).  Analisando os valores de 1950, um aparelho de televisão 

equivalia a sessenta e quatro assinaturas anuais da revista O Cruzeiro; em 2014, a 

televisão de mais baixo valor equivale a 1,9 de uma assinatura, ou a trinta e três 

assinaturas no caso do aparelho de televisão com mais alto valor. Atualmente, a 

compra de um aparelho de televisão e da assinatura anual de uma revista semanal é 

inversamente proporcional a 1950, sendo que o aparelho televisor tornou-se muito 

mais acessível. A bibliografia consultada afirma que, no princípio, a televisão era um 

bem de consumo para elite, pelo alto custo era um eletrodoméstico para poucos. 

Salvo pela existência dos chamados “televizinhos”, ou pela transmissão através dos 

aparelhos instalados no comércio, a grande maioria da população não tinha como 

assisti-la.  Em 1960 atingia apenas 4,6% do território nacional, com horário de 

transmissões limitado entre 3 a 4 horas diárias (REIMÃO, 2006; HAMBURGER, 

2011). 

Nas últimas décadas o crescimento da aquisição do aparelho televisor tem 

sido exponencial, e atualmente está presente na maioria dos domicílios brasileiros, 

                                            
3 Disponível em: <http://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-veja.htm>. Acesso em: 10 out. 
2014. 
4 Valores de televisão disponível em: http://www.buscape.com.br/proc_unico?id= 
2852&xro=107&ordem=prec&xrc107=1274. Acesso em: 10 out. 2014 
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não sendo mais um recurso que somente a elite pode usufruir, como outrora. O 

aparelho de televisão deixa de ser um artigo de luxo para plenamente popular.  

Conforme Hamburguer (2011, p. 64), a televisão é o eletrodoméstico mais 

consumido pelos brasileiros, prioridade de compra à frente da geladeira e da 

máquina de lavar. Os dados obtidos pelo IBGE5 em 2011 apontam que 96,9% da 

população brasileira possuem aparelho televisor; 95,8% geladeira e 42,9% 

computador. A televisão ainda ultrapassa em 1% a compra de eletrodomésticos 

mais necessários como a geladeira – que ajuda a conservar a durabilidade dos 

alimentos.  Segundo dados da MIDIA Dados RDP6, em 2013, 97% dos lares 

brasileiros possuem um aparelho de televisão, 98% de pessoas com idade entre 10 

a 19 anos assistem televisão uma vez por semana, e sua transmissão atinge 94% 

de todas as classes sociais. 

O gráfico 1 apresenta os dados da evolução dos aparelhos de televisão 

consumidos desde 1970 até o ano de 2013.  

 
 

Gráfico 1 – Evolução dos domicílios com TV no Brasil 

 
Fonte: dados compilados pela autora 

 

 

                                            
5 IBGE.  Domicílios particulares permanentes, por existência de alguns bens duráveis, segundo as 
Unidades da Federação - 2009/2011. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/Trabalho_e_ 
Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/2011/tabelas_pdf/sintese_ind_6_
4.pdf>. Acesso em: 29 abr.2014 
6 Disponível em: <http://midiadadosrdp.digitalpages.com.br/html/reader/119/15659>.  Acesso em: 10 
dez. 2013. 



22 

A transmissão televisiva, juntamente com as transmissões das rádios, 

representa o meio de comunicação de maior penetração. Das redes de TV aberta, a 

TV Globo tem a maior cobertura, com 98,62% de abrangência, atingindo 5.493 

(cinco mil quatrocentos e noventa e três) municípios. 

 

 

1.1 A TELEVISÃO BRASILEIRA E A PROGRAMAÇÃO SERIADA 

 

 

Os programas transmitidos pela televisão necessitaram de profissionais 

experientes para dar credibilidade ao seu desenvolvimento, dessa forma, diversos 

atores, escritores e a própria programação migraram de outra mídia: o rádio. Foram 

trazidos autores do rádio como Ivany Ribeiro e Janete Clair, e do teatro Bráulio 

Pedroso, Dias Gomes, Lauro César  Muniz e Walter Avancini (HAMBURGER, 2011, 

p. 76).  Nesse cenário é importante observar o relato de Campos (2002, p. 136), 

sobre o histórico da televisão brasileira e a troca das mídias, do rádio para o novo 

veículo de comunicação:  

Em 1950, a televisão surgiu no Brasil e é nesse novo veículo que 
desenvolverá um dos seus principais produtos culturais, a telenovela que se 
inspirou na radionovela, a qual teve início nos Estados Unidos, no final do 
século XIX, sendo que esta última originou-se do folhetim, um gênero 
literário surgido no mesmo século nos jornais franceses. Tanto o folhetim, 
quanto a radionovela obtiveram grande sucesso no Brasil. As primeiras 
telenovelas brasileiras, inclusive, transportaram do rádio não só a técnica, 
mas também seus atores, autores e diretores. 

Um ano após a inauguração da televisão, em 1951, a TV Tupi transmitiu a 

primeira telenovela, chamada “Sua Vida me pertence”, com Walter Foster como 

protagonista, escritor, produtor e diretor, com transmissão ao vivo (ALENCAR, 2004, 

p 19). Em princípio, as telenovelas eram exibidas de duas a três vezes na semana, e 

a transmissão passou a ser diária somente após os três primeiros meses de teste da 

primeira telenovela gravada em videotape, em 1963, chamada “2-5499 Ocupado”, 

da TV Excelsior.  A novela passou a ser parte do cotidiano das donas de casa, 

quando após seu dia de afazeres domésticos poderiam descansar assistindo 

televisão (REIMÃO, 2000, p.70). O primeiro sucesso nacional foi a novela “O Direito 

de Nascer”, transmitido pela TV Tupi entre 1964 e 1965. Também transmitida pela 

TV Tupi entre 1968 e 1969, a novela “Beto Rockfeller” exibiu a identidade do 
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brasileiro (REIMÃO, 2006, p. 35). Ela foi criada por Cassiano Gabus Mendes, escrita 

por Bráulio Cardoso, teatrólogo (o qual nunca tinha assistido televisão até então) e 

com direção de Lima Duarte, transmitia uma linguagem diferenciada pelo 

coloquialismo, improviso, uso de gírias e expressões do dia a dia.  Foi a figura do 

“anti-herói”, do uso do merchandising (Engov), e da trilha sonora com canções dos 

Beatles e Bee Gees que a audiência cresceu.  

Na década de 1960 houve mudanças políticas e sociais que afetaram o país 

por quase trinta anos, iniciando com a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, e o 

vice-presidente João Goulart assumindo a presidência. Jango, apelido do então 

presidente, foi deposto em 1964 pelo chamado “golpe militar”, iniciando um período 

político histórico que durou 21 anos, de 1964 a 1985. 

Em 1965 já existiam cinco emissoras de televisão em canais abertos: TV 

Cultura, vinculada aos Diários Associados (1960-1969), Tupi (1950-1980), Paulista 

(1952-1965), Record (1953 - ) e Excelsior (1959-1969),  todas emissoras privadas, 

inclusive a  TV Cultura, que passou a ser pública somente a partir de 1969, 

administrada pela Fundação Padre Anchieta.  A Record é a única que se mantém 

em atividade, desde sua inauguração, em 1953, até os dias de hoje. No ano de 

1965, no Rio de Janeiro, a TV Globo foi inaugurada por Roberto Marinho.  Em 1966, 

após a compra da TV Paulista, passou a ser exibida também nessa capital. Nos 

primeiros anos a TV Globo transmitiu o que a TV Paulista já possuía em sua 

programação, uma proposta popular com programas apresentados por Silvio Santos 

e Jacinto Gomes. A estratégia da TV Globo foi modificada quando se associou ao 

grupo Time-Life, e passou a ser administrada com foco na publicidade e 

propaganda, e não mais ao meio artístico e jornalístico. Com isso, o avanço da sua 

audiência passou a descaracterizar as outras emissoras, que perderam seu público 

para o planejado sistema que a TV Globo implantava (REIMÃO, 2006, p. 38). Essa 

associação gerou uma Comissão Parlamentar de Inquérito em 1966, quando foi 

julgada ilegal em 1969, porém, em 1975, após saldar suas dívidas, a TV Globo se 

nacionalizou (REIMÃO, 2000, p.72).  

Ainda nesse contexto, segundo Caparelli (1986), a história da televisão no 

Brasil pode ser demarcada em duas fases: 1 (1950-1960) e 2 (1964-1986). No 

período entre as fases 1 e 2 ocorreu o acordo da TV Globo com o grupo Time Life, 
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ascensão e queda da TV Excelsior (1959-1969) e o declínio da TV Tupi e Diários 

Associados. A TV Globo, com seu parceiro norte-americano, fortaleceu o “modo 

racional e capitalista de produção”. 

Conforme Eco (2011, p. 346-7):  

A televisão, tem portanto, a capacidade de tornar-se o instrumento eficaz 
para uma ação de pacificação e controle, a garantia de conservação da 
ordem estabelecida, através da retroproposta continua daquelas opiniões e 
daqueles gostos médios que a classe dominante julga mais próprio para 
manter o status quo. 

Nesse contexto, a televisão brasileira se ajusta a uma necessidade de  

programação que uniformize a informação e o entretenimento em rede nacional. O 

que os grandes centros assistem é o mesmo que os pequenos vilarejos em todas as 

regiões do país. Iniciativas de produções locais são poucas e em caráter informativo 

dos acontecimentos do dia a dia, sem aceitação e a credibilidade de programas de 

entretenimento, como “Domingão do Faustão”, ou jornalísticos, como o “Jornal 

Nacional”. 

Sobre o tema completa Adorno (1963): 

Entretanto, suspeito muito do uso que se faz em grande escala da televisão, 
na medida em que creio que em grande parte das formas em que se 
apresenta, ela seguramente contribui para divulgar ideologias e dirigir de 
maneira equivocada a consciência dos espectadores.  

A escolha que cada pessoa assume há muito já foi identificada pelos 

gerentes dos meios de comunicação. Cada indivíduo é persuadido a escolher um 

dos programas televisivos, seu comportamento já foi estudado e analisado para não 

haver saída. Mesmo que a pessoa desligue o aparelho de televisão, ainda assim, há 

enredo de propostas da comunicação de massa para fruir, dentro ou fora de sua 

residência, seja uma revista, um outdoor, programa de rádio, um filme no cinema ou 

um livro.  

Segundo o Eco, quanto às escolhas, (2011, p. 40),  

[...] os mass media, colocados dentro de um circuito comercial, estão 
sujeitos à lei da oferta e da procura. Dão ao público, portanto, somente o 
que ele quer, ou, o que é pior, seguindo as leis de uma economia baseada 
no consumo e sustentada pela ação persuasiva da publicidade, sugerem ao 
público o que ele deve desejar. 
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Nesse enfoque, criticar somente a programação transmitida pela televisão é 

um equívoco substancial, pois todos os meios de comunicação possuem um só 

propósito: o consumo. Quanto mais pessoas fruírem da programação de rádio, de 

televisão, de teatro, de cinema, de música e da mídia impressa como revistas, 

jornais, quadrinhos e livros, entre outros, tanto quanto será a satisfação daqueles 

que comandam os meios de comunicação. É notório que há uma ambiguidade 

subjetiva nas escolhas, sendo assim a diferença é às vezes correta outras vezes 

errada, dependendo do ponto de vista. Quanto à televisão, há uma série de canais 

oferecendo uma extensa gama de programas, onde a audiência é o que determina a 

aceitação ou não do público.  

De acordo com Machado (2009, p. 9): 

Dizer que na televisão só existe banalidade é um duplo equívoco. [...] O 
fenômeno da banalização é resultado de uma apropriação industrial da 
cultura e pode ser hoje estendido a toda e qualquer forma de produção 
intelectual do homem. [...] Por que a televisão deveria pagar sozinha pela 
culpa de uma mercantilização generalizada da cultura? 

A proposta é uma reflexão sobre as escolhas que deve ser dimensionada, 

pois existem programas de excelência sim, e podem trazer benefícios culturais e 

reflexivos ao cidadão, como no caso o tema desse estudo. 

Após a década de 1970 as novelas foram consolidadas como a líder de 

audiência, fazendo história dentro e fora das telas. Quem fica sem assisti-las parece 

viver em um mundo a parte (REIMÃO, 2000, p. 60). As novelas criam subprodutos, 

tendências de moda, cortes de cabelo, bordões e comportamento pela influência que 

causam, e ainda os produtos gerados diretamente para o consumo como a trilha 

sonora (discos de vinil, cassete e CD), as séries condensadas (VHS, DVD) e outros 

produtos como revistas, álbum de figurinhas7 e até novelas originais que se 

transformaram em livros (ALENCAR, 2004).  

Confirma ainda Campos (2002, p. 135): “[...] podemos perceber vários 

indícios da influência exercida pela telenovela. Expressões, gestos, tiques, bijuterias, 

                                            
7 ÁLBUM romântica, figurinhas, parte 1.  Disponível em: <http://revistaamiga-
novelas.blogspot.com.br/2011/08/album-romantica-figurinhas-parte-1.html >.  Acesso em: 28 abr. 
2014 
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objetos de decoração e nomes próprios, são imitados por pessoas de diferentes 

segmentos sociais”.  

Essas influências tiveram seu auge nos anos 1970-80, o sucesso das 

telenovelas ajudou a consolidar a TV Globo como a principal exportadora do gênero 

para o exterior (HAMBURGER, 2011).  Novelas como “Selva de Pedra” (1972) 

atingiram 100% de audiência, “O bem Amado”  (1973), “Gabriela” (1975), “Dancing 

Days” (1978), entre outras, tiveram êxito inclusive no exterior, como no caso de “A 

escrava Isaura” (1976) (REIMÃO, 2000, p.62). Aproveitando esse sucesso, outros 

seriados foram criados na TV Globo, com episódios com início, meio e fim.  A 

exemplo disso surgiu “Malu mulher”, com Regina Duarte e Dênis Carvalho (1979-

1980), “Carga pesada”, com Antônio Fagundes e Stênio Garcia (1979-1981), e 

“Plantão de polícia”, com Hugo Carvana (1979-1981).  

Em “Malu mulher” é narrada a história do rompimento de um casamento e os 

problemas que dele advém, como bens, filhos, recomeçar a vida separando laços e 

o redescobrimento de ser mulher. Recebeu vários prêmios e foi exportado para mais 

de cinquenta países8. É importante ressaltar que esse seriado foi realizado logo 

após da aprovação da Lei do divórcio (Lei 6.5159, de 26 de dezembro de 1977).  

Já em “Carga pesada”10, a história é sobre dois caminhoneiros que 

percorrem as estradas brasileiras com situações típicas desse universo; o sucesso 

desse seriado fez a TV Globo a gravar novos episódios  após mais de vinte anos do 

seu término, entre 2003 e 2007.  

A história sobre o mundo das drogas, prostituições e crimes diversos foi 

narrado em “Plantão de polícia”, onde o personagem principal era um jornalista 

responsável por realizar a cobertura dos fatos ocorridos no local do crime. A série 

contou com três temporadas, finalizando em 1981.   

Essas três séries, de produção brasileira, faziam parte da escolha da 

programação televisiva do final dos anos 1970 e o início dos anos 1980, com temas 

                                            
8 Fonte: DICIONÁRIO..., 2003, p. 386-388. 
9 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6515.htm>. Acesso em: 12 out. 2013. 
10 Disponível em: < http://cargapesada.globo.com/>. Acesso em: 24 set. 2014. 
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atuais e realísticos, do universo nacional, mostrando nas telas os problemas 

cotidianos. 

 

 

1.2 E SURGIRAM ... AS MINISSÉRIES 

 

 

Apesar do sucesso das telenovelas, a TV Globo precisava diversificar sua 

programação e necessitava de algo semelhante, pois as novelas sofriam flutuações 

de audiência. Nesse contexto, a TV Globo iniciou uma nova programação no horário 

das 22 horas: as minisséries. A minissérie é um programa seriado realizado em 

quantidade menor de capítulos sobre temas do cotidiano, homenageando alguma 

data ou região do país, escrita em roteiros originais ou adaptados.  

Segundo Figueiredo (2005, p.173): 

Além de surgir como formato alternativo à telenovela, a minissérie parecia 
talhada a captar o interesse do telespectador para o horário mais tardio, 
conforme pesquisa de audiência feita pela emissora em São Paulo e no Rio 
de Janeiro. Por não se tratar de uma obra aberta como a novela e por haver 
mais controle sobre a produção, a minissérie aborda temáticas delicadas e 
obedece a critérios de rigor até mesmo nos anúncios e comerciais. 

De acordo com Machado (2009, p. 83-84), existem três tipos de narrativas 

seriadas apresentadas na televisão: 1) uma única narrativa, ou várias paralelas e 

entrelaçadas, que mantêm um desenvolvimento linear, sendo que no bloco final há 

um clima de tensão para manter o interesse do espectador, tendo como exemplos 

as novelas e as minisséries; 2) a cada episódio há uma história completa, e os 

episódios subsequentes não têm interferência uns com os outros, nem linearidade, 

mantendo-se somente os personagens e suas características, como  exemplo “A 

Grande Família (2001-2013)” e “Sai de Baixo” (1996-2002; 2013); 3) apenas se 

conserva o tema do seriado e o título genérico; cada episódio possui uma narrativa, 

atores e personagens diferentes, tendo como exemplo “Comédia da Vida Privada” 

(1995-1997). 

As minisséries são narrativas seriadas com única narrativa, mas, 

diferentemente das novelas, possuem início, meio e fim pré-determinados, com as 

gravações encerradas antes mesmo do lançamento. Segundo o Dicionário da TV 
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Globo (2003, p.5): “Ao contrário das telenovelas, o enredo das minisséries já está 

definido pelo autor antes do inicio da produção. Sua duração pode variar entre 

quatro e 60 capítulos”.  

Conforme estudo do número de capítulos realizado, após o levantamento 

das minisséries apresentadas no período entre 1982 e 1991 (Anexo B), a média de 

capítulos das minisséries foram de dezesseis episódios (DICIONÁRIO..., 2003;  

REIMÃO, 2004; NUNES, 2008).  Nos primeiros anos a tendência foi de apresentar 

minisséries com vários capítulos, diferente dos últimos anos, em que ocorrem tramas 

com poucos capítulos, denominadas microsséries, como a produção “O Auto da 

Compadecida”, de 1999, que contou com apenas quatro capítulos. Pontua-se que a 

redução de episódios não interfere nas demais características apontadas.   

A programação seriada possui uma particularidade muito interessante: são 

escritas por um roteirista, um autor que pode escrever algo original que nunca foi 

publicado anteriormente ou adaptar, inspirando-se numa obra literária. 

O roteiro adaptado diferencia-se do roteiro original, pelo fato de que no 

primeiro o roteiro é baseado em alguma história pré-concebida, geralmente por um 

autor de renome.  

Segundo Campos (2009, p.293):  

Adaptar implica recompor uma narrativa a partir de sua trama principal, 
manter as tramas secundarias mais importantes, manter tema e premissa, 
bem como a essência dos perfis dos personagens centrais. Transpor uma 
estória para outro lugar ou tempo, mudar o estilo, as estratégias ou o 
formato da narrativa original não descaracteriza o trabalho como sendo 
adaptação. Feita a adaptação, nos créditos de atribuição virá: Adaptado de 
(o nome da obra adaptada e do seu autor). 

A inspiração dos roteiristas através das obras literárias para compor os 

produtos televisivos demonstra que a televisão produz, e transmite ao público, uma 

variada gama temática abordada pelas obras literárias originais, e recriada para 

compor imagem, som e linguagem adequadas à atualidade e, principalmente, para o 

entendimento e identificação do público.     

O estudo realizado por Reimão (2004, p. 28) revelou quanto as emissoras 

brasileiras adaptaram: Manchete, Globo e Bandeirantes, em dezessete anos, entre 

1980-1997, produziram vinte e seis minisséries adaptadas da literatura brasileira, o 
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que correspondente a 37% do total de sessenta e nove.  No período que abrange a 

pesquisa, somente produziram minisséries a TV Globo, Manchete e Bandeirantes, 

com 29, 16 e 4 minisséries, respectivamente, no total de 49 produções, das quais 

41% foram adaptadas. As demais produções, 59%, foram desenvolvidas de roteiro 

original, texto criado especialmente para aquele produto televisivo, não sendo 

baseado em nenhuma outra obra. 

Esses dados demonstram que as obras literárias possuem audiência 

significativa para a televisão continuar adaptando-as para a programação. Segundo 

Sobral (2009, p. 152): “[...] muita da ficção televisiva de qualidade advém da relação 

estreita com a literatura no âmbito da adaptação literária contribuindo a ficção, desta 

forma, para a veiculação de importantes referências culturais”. 

 

 

1.2.1 Levantamento das minisséries entre 1982-1991 

 

 

A primeira minissérie foi exibida entre 26 de abril a 08 de maio de 1982, e 

chamou-se “Lampião e Maria Bonita”, gravada em oito capítulos, sendo a primeira 

temporada de uma trilogia sobre o sertão nordestino, mas pelo fracasso da segunda  

minissérie “Padre Cícero”, em 1984, não houve a continuidade. Nesse período 

temas regionais foram abordados com frequência pela TV Globo.  

Outros tipos de temas abordados foram os casos célebres de problemas 

nacionais retratados, os quais pretendiam esclarecer, informar e persuadir a 

população a compreendê-los. A TV Globo aumentou sua audiência, confrontando a 

arte com os problemas sociais, sendo que nos primeiros dez anos de exibição foram 

expostos problemas cotidianos tais como a violência contra mulher, apresentada em 

1982, com o título “Quem ama não mata”. Esta minissérie tratou dos crimes 

ocorridos contra as mulheres por parte de seus companheiros. A minissérie “O 

portador”, exibida em 1991, mostrou a vida dos soropositivos do vírus HIV.  As datas 

festivas também foram desenvolvidas como temas das minisséries, entre elas a 

comemoração dos 100 anos da Lei Áurea (1988) e da República (1989), com 

“Abolição” e “República”, respectivamente.  
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Pallottini (1996, p.73), ao abordar o assunto, afirma: 

[...] o cotidiano regula a trama [...] acontecimentos marcantes ou 
circunstâncias da vida real – advento de festas nacionais e populares – 
Natal, carnaval -, de eventos políticos, mortes, catástrofes [...] fatos sociais 
que solicitam o autor de maneira imperiosa : as desigualdades, as greves, 
os problemas que afetam os pobres, negros, as crianças, as minorias em 
geral. 

Minisséries com adaptações da literatura, principalmente a brasileira, foram 

produzidas a partir de 1984. A primeira obra adaptada para a televisão pela TV 

Globo, nesse segmento, foi a obra de Zélia Gattai “Anarquistas graças a Deus”, 

transmitida em nove capítulos, de 07 a 17 de maio. 

Segundo Averbuck (1984, p. 4): 

A literatura (primeira forma absorvida pela cultura de massa) em suas 
transformação, permanece ainda, como o grande irradiador, fornecendo a 
matéria prima para o roteiro cinematográfico, o enredo da televisão ou o 
texto da fotonovela. 

A minissérie foi muito bem recebida, sendo tema de inúmeras reportagens 

na imprensa italiana; a venda do livro aumentou em quinze vezes; o diretor Walter 

Avancini recebeu o prêmio “Presença da Itália no Brasil”, além da homenagem aos 

atores Ney Latorraca, Débora Duarte e Daniele Rodrigues. Afirma Guimarães (1996-

7, p. 193): “Com o sucesso desta primeira minissérie adaptada da literatura a TV 

Globo passou a investir em grandes produções”. 

Em comemoração aos 20 anos da inauguração da TV Globo foram 

produzidas novas minisséries:  “O Tempo e o Vento”, de Erico Verissimo, 

apresentado em 25 capítulos;  “Tenda dos Milagres”, de Jorge Amado, em 30 

capítulos; e “Grande Sertão Veredas”, de João Guimarães Rosa, com 25 capítulos.  

No período compreendido entre 1982-1991 foram exibidas, pela TV Globo, 

29 minisséries, 48% das produções foram adaptadas da literatura, sendo treze 

produções da literatura brasileira e uma da literatura portuguesa, “O primo Basílio”, 

transmitida em 1988, e uma minissérie hibrida. Segundo Balogh (2005, p. 29): “[...] 

gêneros híbridos em que também se mesclem, de forma não delimitativa, a ficção e 

a realidade e/ou outros gêneros de texto (história, biografia etc.)”. A minissérie 

“Desejo”, de 1990, foi desenvolvida mesclando pesquisa à documentação e estudo 

biográfico. As demais foram obras originais sobre a vida cotidiana ou de pesquisa 
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em fatos históricos sociais, como “Anos Dourados”, de 1986, do autor Gilberto 

Braga. Duas minisséries desse estilo formariam a trilogia nordestina, iniciada com a 

transmissão de “Lampião e Maria Bonita”, seguida por “Padre Cícero”. Porém, o 

projeto não foi levado adiante, deixando a última sem ser gravada, sobre a vida de 

Delmiro Gouveia. 

O gráfico 2 mostra o segmento dos primeiros dez anos de exibição das 

minisséries da TV Globo, dividindo-as em adaptadas e originais. 

 
 

Gráfico 2 – Gráfico evolutivo das minisséries entre 1982 e 1991 

Fonte: compilação da própria autora 

 

O alcance e a gratuidade da programação televisiva potencializa o 

conhecimento das obras literárias adaptadas para esse meio de comunicação, 

muitas dessas já esquecidas no tempo. Conforme Kelly (1972, p. 145): “Ao serem 

transplantados para o cinema ou para a tevê, os grandes romances alcançam 

públicos indiscutivelmente maiores”.  

Através da transcriação – a adaptação de um meio para o outro, é realizado 

uma nova leitura do texto literário, que reaviva a memória e transmite a novas 

gerações o que outras já tiveram oportunidade de conhecer. Assim, as minisséries 

adaptadas começaram a desempenhar uma aproximação dos telespectadores com 

as obras literárias.  

Segundo Figueiredo (2005, p. 174): 
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Poderíamos dizer que há uma revivescência da história do Brasil, uma 
atualização da memória na telinha, que se coloca como foco de resistência 
(um ponto de vista crítico quanto à realidade dada) a uma visão globalizante 
e elitista quer da própria história oficial, quer dos meios de comunicação de 
massa. Foco de resistência porque, ao lado da presença da elite, 
representada pela aristocracia, pela nobreza ou pelos empresários 
capitalistas, há sempre espaço para a figura do povo – o jagunço, o 
escravo, o revolucionário. É nesse contexto que a televisão ocupa um lugar 
fundamental, mediando culturas, fazendo interagir diferentes personagens, 
eliminando fronteiras, mas, ao mesmo tempo, reforçando e até mesmo 
promovendo nossa identidade. 

A adequação à contemporaneidade é fundamental para criar aproximação 

com o telespectador, isso se explica por que de tempos em tempos a mesma 

história é regravada, ao invés de retransmitida. São outras faces que têm 

proximidade com o público. Mesmo que outros atores tenham atuado 

estupendamente é preferível apostar na juventude de novos atores atuando, e da 

identificação com o público jovem - que é a maior percentagem de telespectadores. 

Assim, ilustra esse fato a preferência por se assistir Tiago Lacerda interpretando 

Capitão Rodrigo, no filme de 2013, a Tarcísio Meira, o Capitão de 1985. 
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2 O LIVRO : ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

 “O melhor livro para o livreiro é o que vende” 
Darnton (1992, p.133) 

 
 

A história do livro, ou da inscrição da história escrita, remonta um 

passado de longa data desde que por um instinto o homem passou a descrever 

suas experiências e seus anseios em algum suporte que pudesse olhar e refletir, 

assim a escrita sugere um meio de lembrar sem precisar utilizar a memória. De 

acordo com Epstein (2002, p.11): “Ao nascer da nossa civilização letrada, a nova 

tecnologia da escrita permitiu que as histórias não precisassem mais ser 

memorizadas coletivamente em verso, mas pudessem ser escritas”. 

Desde os desenhos descobertos no norte da Espanha feitos pelo homem 

pré-histórico, passando pelos hieróglifos no Egito, ideogramas na China, à 

escrita cuneiforme dos persas, e a todas que de alguma forma chegaram até 

nossos dias, a escrita que utiliza o alfabeto, representando os sons, foi uma 

grande evolução. Foram utilizados diversos tipos de suportes em que escrita foi 

inscrita, passando do suporte mineral, como as gravações feitas em pedra, 

bronze e argila, ao suporte animal, como o pergaminho11, e ao suporte vegetal, 

como o papiro12. O papel surgiu na China, inventado por T'sai-Lun, no século I d. 

C., e era feito de uma pasta das fibras do bambu e da amoreira.  

Segundo Charaudeau (2006, p. 105): 

Seria uma atitude ingênua pensar que o conteúdo se constrói 
independentemente da forma, que a mensagem é o que é 
independentemente do que lhe serve de suporte. [...] O suporte também é 
um elemento material e funciona como canal de transmissão fixo ou móvel: 
pergaminho, papel, madeira, uma parede, ondas sonoras, uma tela de 
cinema, uma tela de vídeo. 

A tecnologia do suporte evoluiu constantemente, causando impacto na 

história cultural. Assim, dos manuscritos realizados em pergaminho até a 

invenção da imprensa ocidental, houve significativas mudanças.  Nessa evolução 

                                            
11 Vellum – pele de carneiro, cabra, novilho ou outros animais, especialmente preparada para servir 
de suporte à escrita e acondicionamento  (SANTOS; RIBEIRO, 2003, p.186). 
12 Papiro: “[...] material sobre que escreviam os antigos egípcios, gregos e romanos e que era 
extraído da planta do mesmo nome”. Fonte: MAGALHÃES, Alvaro (Org.). Dicionário 
enciclopédico brasileiro ilustrado.  Rio de Janeiro: Globo, [195-].  p.1222 
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tecnológica chegamos ao livro digital, o e-book (eletronic book)13 e conforme 

Chartier (2009, p. 88): “O novo suporte de texto permite usos, manuseios e 

intervenções do leitor infinitamente mais numerosos e mais livres do que 

qualquer uma das formas antigas do livro”. Vivemos, portanto, em uma época de 

transição de suportes: do impresso para o digital, assim, como foi do manuscrito 

para a prensa.  

Segundo Chartier (1994, p. 186): 

[...] o livro não é modificado pela invenção de Gutenberg. Por um lado até 
mais ou menos 1530, o livro impresso continua muito dependente do 
manuscrito: imita-lhe as paginações, escritas, aparências; acima de tudo, 
exige-se que o acabamento do livro seja obra da mão do iluminador que 
pinta letras iniciais adornadas ou historiadas e miniaturas; a mão do 
corretor, ou emendator, que acrescenta sinais de pontuação, rubricas e 
títulos [...].  

Logo as transferências de formatos do livro se apoiam uns nos outros até 

a total absorção, finalizando a concepção de novo formato. Ainda sobre o tema, 

completa Darnton (1992, p. 232): “Durante o primeiro meio século de sua 

existência, o livro impresso continuou a ser uma imitação do livro manuscrito ”. 

Deste modo, nesse meio tempo, a mudança de suporte será contínua até que o 

outro seja completamente substituído. Chartier ainda afirma que a prensa de 

Gutenberg não fez o “aparecimento do livro”, que já era um suporte apresentado 

tal qual hoje, com folhas dobradas reunidas em cadernos e encadernada. O 

autor sugere que a revolução do livro impresso para o digital é maior do que 

aconteceu com a prensa de Gutenberg. 

Nessa evolução da apresentação de formatos do livro nos deparamos 

com a seguinte questão: os livros têm por finalidade não somente preservar a 

memória de uma cultura, que vem evoluindo constantemente, mas também, o 

papel fundamental do livro é a leitura do conteúdo. Quem lê? O quê lê? E para 

que lê?  Que conteúdos foram desenvolvidos, e qual é a preferência popular de 

leitura?  

 

 

                                            
13 eBook: dispositivos eletrônicos que permitem a leitura, o armazenamento e outros recursos 
para facilitar a leitura. Fonte: Infopédia. Porto: Porto Editora, 2003-2014.  Disponível em: 
<http://www.infopedia.pt/$ebook>. Acesso em: 08 maio 2014 
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2.1 LEITURA 

 

 

Segundo estudos realizados por historiadores como Darnton (1992, p. 

232), “[...] a leitura tem uma história. Não foi sempre e em toda parte a mesma 

[...] como nossos ancestrais viviam em mundos mentais diferentes, deve ser lido 

de forma diferente [...]”. Por isso os estudos demonstram que os livros podem 

influenciar o comportamento, tais como os suicídios ocorridos na Alemanha após 

o lançamento, no final do século XVIII, de “Os sofrimentos do jovem Werther”.  A 

história sobre a leitura não deve ser entendida como algo isolado, a cada época 

existem circunstâncias culturais que podem interferir no entendimento e na 

assimilação das narrativas.   

Foi ainda no século XVIII que se evidenciou a decadência da literatura 

religiosa e a crescimento da novela (narrativa menor que o romance), 

preferências de leitura que foram modificando-se não somente pela imposição de 

uma “leitura obrigatória”, mas também pela democratização do aprendizado pela 

escola e pelo livro popular, como a série de livros chamada Bibliothèque Bleue, 

que foram “edições baratas em brochura”, e que continham fragmentos da 

narrativa em estrutura diferenciada da original (DARNTON, 1992, p. 230).  

Completa Chartier (2011, p.105):  

É claro que os livros da Biblioteca Azul visam a uma prática de leitura que 
não aquela da elite erudita, nem aquela dos familiarizados com o livro. 
Também é claro que os leitores alcançados são numerosos, visada ou 
permitida pelo impresso não é, portanto, contar a leitura efetuada e ainda 
menos sugerir que todos os leitores leram como se desejou que lessem. O 
conhecimento dessas práticas plurais será, sem dúvida, para sempre 
inacessível, pois nenhum arquivo guarda seus vestígios. Com maior 
frequência, o único indício do uso do livro é o próprio livro.  

Através dessa popularização do livro, os editores souberam administrar o 

negócio de extrair histórias da cultura oral e transcriar para escrita, surgindo, 

desse modo, a adaptação; lançando livros, obtendo leitores, formando daí uma 

poderosa indústria cultural ainda presente em nossos dias. 

Segundo Eco (2011, p. 50):  
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A fabricação de livros tornou-se um fato industrial, submetido a todas as 
regras da produção e do consumo; daí uma série de fenômenos negativos, 
como a produção de encomenda, o consumo provocado artificialmente, o 
mercado sustentado com a criação publicitária de valores fictícios. Mas a 
indústria editorial distingue-se da dos dentifrícios pelo seguinte: nela se 
acham inseridos homens de cultura, para o fim primeiro (nos melhores 
casos) não e a produção de um livro pra vender, mas sim a produção de 
valores para cuja a difusão o livro surge como instrumento mais cômodo. 

Assim, como explicitado na citação acima, a prática da leitura foi aos poucos 

sendo difundida, a leitura que fora uma atividade erudita e monástica foi se tornando 

popular, devido à indústria de massa.  Foram escritos textos baseados no folclore de 

cada povo, que permitiam uma aproximação com a população de base. Atualmente, 

esse tipo de literatura é ainda difundida e é encontrada nas livrarias em abundância.  

Através da passagem dos anos, o conteúdo dos livros se transformou, 

tornando-se adequados aos anseios de uma população que busca uma literatura 

menos rebuscada, como sugere Machado (2009, p. 9):  

[...] a transformação das livrarias, tradicionais polos de encontro das 
camadas intelectuais em supermercados da cultura, especializados em best 
sellers e digestivos onde ocorre um público de massa, que lota seus 
carrinhos de compra com uma subliteratura de consolo e manuais de auto-
ajuda. 

A mesma indústria que envolve outras mídias, como o rádio, a televisão e a 

internet, também circunda o livro. Tanto como as demais, o livro é fabricado para 

atingir um público que possa pagar para obtê-lo.  O aspecto culto não é o fato de ler, 

mas o quê ler, como ler e, principalmente, como escolher. 

 

 

2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO LIVRO E DA LEITURA NO BRASIL 

 

 

Em relação ao Brasil, e sua acentuada diferença social, que ainda 

persiste em nossos dias, DaMatta (1986, p.46) relata: “[...] o fato contundente de 

nossa história é que somos um pais feito por portugueses brancos e 

aristocráticos, uma sociedade hierarquizada e que foi formada dentro de um 

quadro rígido de valores discriminatórios”. 

No Brasil, a primeira tipografia teve sua abertura cancelada por Portugal, 

em 1706. Assim, livros de autores brasileiros até foram editados, mas em outros 
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países, como do autor Manoel Botelho de Oliveira (1705), seguido pela obra de 

Frei João Batista Morelli (1710) e Manoel Fernandes da Costa (1728). Após a 

chegada da família real portuguesa é que foi autorizada as Artes Tipográficas em 

solo brasileiro, na data de 13 de maio de 1808, pelo príncipe regente D. João 

(MELLO, 1972, p. 325, 332-3). Somente depois de três séculos de seu 

descobrimento, o Brasil passou a exibir parâmetros para produzir leitores: 

tipografias, livrarias, bibliotecas e a frágil escolarização (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2011, p. 18). Enquanto a Universidade Nacional do México foi implantada em 

1551, no Brasil as universidades surgiram apenas na década de 1920, ou seja, 

há menos de um século. Desde o início os colonizadores portugueses 

implantaram um rígido código que somente permitia a submissão, e foram muito 

mais déspotas do que a colonização espanhola (ANDRADE, 2000, p.21). 

Enquanto os europeus conseguiram a maturação sobre a democratização 

do ato de ler, chegando ao ápice sobre a palavra, formato e leitura, o que 

ocorreu duzentos anos depois da implantação dos tipos móveis, os brasileiros 

ficaram atrelados à imposição portuguesa colonialista, iniciada por conta da 

proibição ao prelo, a circulação dos livros, em conjunto com o analfabetismo.  

Conforme Bosi (2002, p. 336): 

Historicamente, não podemos esquecer que as camadas pobres da 
população brasileira (índios, caboclos, negros escravos, forros, mestiços 
suburbanos, subproletários, em geral) foram colonizadas pela cultura rústica 
ou, eventualmente, urbana dos portugueses, e pelo catolicismo ritualizado 
dos jesuítas; e agora, já em plena mestiçagem e em plena sociedade de 
classes capitalistas, estão sendo recolonizadas pelo Estado, pela escola 
primária, pelo exercito, pela indústria cultural e por todas as agencias de 
aculturação que saem do centro e atingem a periferia. A cultura expansiva é 
dominante, e a cultura letrada repartida e diluída pelos meios oficiais ou 
privados, pela escola e pela fábrica.  

Muitas das publicações brasileiras foram lançadas primeiramente por jornais, 

alcançando sucesso de público com a mesmo modelo das atuais novelas, pois ao 

final da publicação o autor incitava um suspense a fim de prender a atenção do leitor 

para o próximo capítulo. 

Conforme Scliar (2005, p.32), a exemplo do romance brasileiro no século 

XIX: 
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O guarani é um romance autenticamente brasileiro, colocando pela primeira 
vez em nossa historia - o índio como herói.  [...] foi publicado em jornal na 
forma de capítulos, que sempre terminavam com um suspense destinado a 
manter a atenção do leitor para o capítulo do dia seguinte. [...] Quando foi 
lançado, em 1857, o romance o guarani, de José de Alencar, fez tanto 
sucesso que se formavam grupos de curiosos na rua para ouvir alguém ler, 
em voz alta, o capítulo do dia, publicado pelo jornal Diário do Rio de 
Janeiro. 

O que ocorre é que os autores do período romântico brasileiro lançavam 

seus livros logo depois de tê-los publicados pela imprensa, como no folhetim, mas 

não alcançavam o mesmo sucesso. 

O modelo de seriação da literatura foi implantado e transpassando às 

décadas subsequentes, autores como Olavo Bilac recebiam salários para escrever 

nos jornais, assim como Rachel de Queiroz e Dinah Silveira de Queiroz, na década 

de 1950, publicaram suas obras em revistas como “O Cruzeiro” (HALLEWELL, 2012, 

p. 237).  

Qualquer semelhança não é mera coincidência, parafraseando o aviso que 

as novelas transcreviam no encerramento de seus capítulos. 
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3 LIVROS VERSUS TELEVISÃO? 

 

 

Atualmente o lançamento de muitos livros dá-se quase que ao mesmo 

tempo do filme adaptado da mesma obra para o cinema, e assim como no cinema, 

muitos leitores são apresentados às obras literárias através da mídia televisiva.   

Afirma Balogh (2005, p. 30-1):  

[...] dado ao alcance dos meios de comunicação, é mais provável que o 
receptor seja primeiro um espectador em posteriormente, um leitor.  [...] 
Hoje, na maioria das vezes, é a existência de uma minissérie ou novela ou 
até mesmo filme que aumenta a vendagem dos livros. 

Diversas obras literárias tiveram tiragens significativas e entraram para as 

listas de vendas, como “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, minissérie 

exibida pela TV Globo em 1999, que dobrou sua média mensal de vendas durante a 

exibição de sua adaptação; “Éramos Seis”, de Maria José Dupré, novela exibida em 

1994 pelo SBT, vendeu mais de 48000 exemplares; “A Muralha”, de Dinah Silveira 

de Queiroz, tinha sua obra fora de catálogo, e após a exibição na TV Globo, em 

2000, teve seu livro reeditado. A televisão divulga, e de certa forma orienta, a 

escolha de obras que foram odiadas pela obrigatoriedade da leitura na escola 

(REIMÃO, 2004). 

Percebe-se que a televisão pode causar motivação àqueles que assistem à 

programação adaptada de obras literárias como no caso das minisséries pela mídia 

televisiva, bem como a busca pela obra original contida nos livros. A adaptação das 

letras para as cenas demonstra uma afinidade, um interesse que se pode afirmar 

mútuo.  Lygia Fagundes Telles, autora de “Ciranda de pedra”, obra transcriada para 

a novela transmitida pela TV Globo em 1981, com título homônimo, declarou: “[...] se 

através da televisão conseguir que me leiam, acho que não estou fazendo nenhuma 

concessão, que não vendi a alma ao diabo” (AVERBUCK, 1984, p. 186).  

Apesar de se deduzir que o assistir à televisão possa influenciar 

negativamente a formação de leitores, em um estudo realizado na década de 1950, 

Maccoby (1964 apud MELO, 2009, p. 68) apresentou: 

[...] o uso da televisão pelas crianças não afeta negativamente o seu 
rendimento escolar. Nem tampouco reduz o interesse pela leitura. Em 
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síntese, o aparecimento de um elo, ao invés de se afigurar como 
desestimulador para o uso dos demais, na verdade atua como incentivador. 
Quem vê um filme, sente-se motivado a  ler o livro que contem o texto 
original da obra. 

Pode-se afirmar que programas adaptados da literatura, apresentados pela 

televisão, não concorrem com a leitura. Assim como tudo, a escolha em assistir um 

programa apresentado pela televisão ou ler um livro se equivalem no sentido que há, 

nas duas mídias, boas e más escolhas. Segundo Barreto (2004, p. 44): “Ocorre o 

aprendizado quando o sujeito é capaz de se apropriar da informação, modificando-

se e atuando de forma transformadora no meio em que se insere”.  Nesse aspecto, 

quando o indivíduo capacita-se, ele revela-se agente transformador não só do meio, 

como também de uma parcela da sociedade de um todo. Assim, a televisão por seu 

alto índice de penetração pode, através de seus programas educativos, entre eles a 

minissérie adaptada da literatura contribuir com essa transformação.  

 

 

3.1 DO ORAL PARA O ESCRITO 

 

Até hoje, muitas pessoas tomam conhecimento das noticias 
através da leitura de um locutor de televisão. A televisão 
pode ser menos um rompimento do passado do que 
geralmente se supõe [...] os livros tiveram mais ouvintes 
que leitores. 

Darnton (1992, p.216) 
 
 

De geração em geração as histórias foram transmitidas oralmente, o contar 

histórias e o ouvir são práticas que há muito tempo se conservam. Transcritos da 

oralidade para a escrita, utilizando o alfabeto e língua correntes para os suportes de 

informação de seu tempo, o conhecimento oral tem sido utilizado em todas as 

culturas para descrever parte de sua história. Os ouvintes, leitores e, atualmente, os 

telespectadores, foram conquistados pela identificação com os personagens, 

geralmente com base em histórias debruçadas em algum mito, herói de história que 

contada há milênios ainda sobrevivem, pois identificam o âmago do ser humano. Foi 

através da escrita que não só a história oral se perpetuou, como atingiu outras 

civilizações:  
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Como os leitores entendem os sinais na página impressa? [...] A própria 
leitura se transformou ao longo do tempo. Ela era frequentemente feita em 
grupo e em voz alta, ou em segredo e com uma intensidade que hoje talvez 
nem consigamos imaginar (DARNTON, 1992, p.127). 

Para Epstein (2002, p. 13):  

As tecnologias modificam o mundo mas a natureza humana permanece a 
mesma [...] a produção de livros como eu a conhecia já esta obsoleta mas a 
definidora arte humana de contar histórias sobreviverá à evolução das 
culturas e de suas instituições como sempre o fez. 

Deve-se colocar que as histórias escritas são releituras, adaptações da 

cultura oral de transmissão, geralmente surgida como uma adequação a 

contemporaneidade. 

Conforme Aguiar (2003, p. 124): “[...] os seres humanos aprenderam a 

fabular para traduzir para si e para os outros – o incrível mundo dos sonhos”. Para 

tentar, quiçá responder as perguntas que acompanham o ser-humano: Quem 

somos? De onde viemos? Para onde vamos? E toda civilização pretendeu 

responder a seu modo, através de suas fábulas, lendas, criando seus mitos, deuses, 

seres protetores presentes em seu folclore que através da oralidade, do testemunho 

essas histórias foram passadas de geração a geração. 

Segundo Vernant (2013, p.12) sobre o conto oral e sobre os mitos:  

Ele se apresenta como um relato vindo do fim dos tempos e que existiria 
antes que um contador qualquer iniciasse sua narração. Nesse sentido, o 
relato mítico não resulta da invenção individual nem da fantasia criadora, 
mas da transmissão e da memória. [...] O mito também só vive se for 
contado, de geração em geração, na vida cotidiana.  

Nessa relação entre a escrita, leitura e oralidade, percebe-se o quanto a 

televisão, com sua programação seriada de ficção, é bem recebida pelo público, que 

se identifica e acompanha capítulo por capítulo. O brasileiro já tem uma relação com 

as histórias seriadas, essa afetividade já vem há quase dois séculos  acompanhando 

as transformações da cultura brasileira.  O brasileiro é o ouvinte, aquele que se 

encanta com a imagem, aquele que vence o cansaço ouvindo histórias, para logo 

em seguida dormir. 

Um dos autores que teve sua obra adaptada para a televisão, entre o final 

da década de 1970 e início da década de 1980, foi Monteiro Lobato. A TV Globo 
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transmitiu “O Sitio do Pica-pau amarelo” com os personagens inesquecíveis como 

dona Benta, tia Anastácia, Emília, Narizinho, entre outros. Assim como a TV Globo 

soube transcriar a obra impressa para a obra televisiva, Monteiro Lobato também 

transcriou as lendas e fábulas da literatura oral brasileira para a mídia impressa. 

Segundo Lajolo e Zilberman (2011, p.217):  

O modelo de Monteiro Lobato é exemplar: tratava-se de aproveitar um 
processo narrativo oral, encampando e transferindo para a literatura a figura 
que fazia o papel de transmissora da tradição folclórica. Desse modo, a 
obra de Lobato parece sugerir um percurso interessante para a formação de 
leitores: rejeita as experiências mais ortodoxas de leitura e recorre à sua 
origem mais primitiva, a narração e audição oral, quando contador e 
ouvinte. 

As obras literárias inspiram os roteiristas em sua criação. Embora a 

relação com o texto literário seja estreita, Comparato (2000, p. 20) relata que o 

roteirista possui muito mais afinidade ao diretor, a imagem do que ao escritor, sendo 

assim uma produção cinematográfica ou para televisão, mesmo sendo adaptada de 

uma obra literária possui suas particularidades, e é considerada uma nova criação: 

“[...] é escrever de outra maneira: com olhares e silêncios, como movimentos e 

imobilidades, com conjuntos incrivelmente complexos de imagens e de sons que 

podem possuir mil relações entre si [...]”.  

Assim, a inspiração dos roteiristas que utilizam as obras literárias para 

compor os produtos televisivos demonstra que a televisão busca produzir e 

transmite ao público uma variada gama de temáticas, abordadas primeiramente 

pelas obras literárias e recriadas para compor imagem, som e linguagem adequadas 

à atualidade, e, principalmente, para o entendimento e identificação do público. 

 

 

3.2 FRUIÇÃO 

 

 

A fruição para cada mídia ocorre em um tempo diferenciado. O período 

inicial é de tamanha importância para conquistar o público que as produções 

esmeram-se para que o início da trama tenha um impacto que tome conta do 

receptor.  
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Sobre a leitura, Santaella (2007, p. 24) pontua: “Um livro, um quadro exigem 

do leitor a lentidão de uma dedicação em que o tempo não conta”. Acrescenta 

Comparato (2000) que a leitura, atividade em o autor e o leitor tem sua relação 

máxima, e é de aproximadamente cinquenta páginas a quantidade para que se 

efetue a conquista do leitor, que caso não seja conquistado, abandonará aquela 

leitura. Comparando ao teatro, o espectador tem de 30 a 45 minutos para ser 

cativado; se não houver interesse, ele não voltará no próximo ato. No cinema, os 

primeiros 20 minutos após o início do filme é o tempo para conquista da atenção, 

pois se o filme não for instigante o espectador poderá dormir durante sua exibição.  

A programação exibida pela televisão possui o tempo para persuadir o 

telespectador de apenas 3 minutos, se o programa não o cativar, o controle remoto 

será acionado para busca de um programa mais atrativo. 

 

 

3.2.1 Ambiente para fruir 

 

 

As obras da literatura são constantemente utilizadas para adaptações, para 

as transcriações no cinema e também na televisão; o adaptador sabe que o público 

que assiste televisão é diferenciado, e as características são justamente o ambiente 

onde será transmitido a programação.  

De acordo com Aguiar (2003, p. 120): 

[...] a literatura, em nosso mundo de hoje, supõe um consumo intimo e 
privado, embora seu estudo seja parte dos currículos escolares, enquanto o 
cinema supõe uma sala de ocupação coletiva e se abre para o contágio das 
reações coletivas: rir numa sala vazia é muito diferente de fazer o mesmo 
numa sala lotada. Já televisão fica no meio do caminho, pois seu consumo 
é predominantemente doméstico [...]. 

O aparelho de televisão é descrito como um equipamento que imita a tela do 

cinema, mas em tamanho menor; sendo assim, consequentemente, para ambientes 

menores, assistido por um número menor de pessoas. No cinema a fruição da 

mensagem é reforçada pela imponência da grande tela, pela escuridão, pelo silêncio 

e pela sala pública.  
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Conforme Machado (2009, p. 87):  

[...] a recepção da televisão em geral se dá em espaços domésticos 
iluminados, em que o ambiente circundante concorre diretamente com o 
lugar simbólico da tela pequena, desviando a atenção do espectador e 
solicitando-o com frequência. 

Refletindo sobre o horário de apresentação das minisséries, leva-se em 

conta que às 22 horas as famílias já estão se preparando para o descanso, 

relaxadas, sem a agitação do horário de jantar ou de colocar as crianças para 

dormir. O silêncio das ruas e a escuridão deixam o ambiente propício para assimilar 

uma programação desenvolvida com intuito de convencimento. É um horário que se 

assemelha à proposta do cinema, com o diferencial de estarmos no aconchego do 

lar e ser gratuito, sem precisarmos pagar o ingresso, o transporte e a “pipoca”. Os 

programas seriados são inéditos e propõem a continuidade por tempo determinado e 

conhecido, já que no anúncio sobre a programação já revelam “minissérie em ‘X’ 

capítulos”. Esta informação prepara o telespectador para o período de tempo/dias 

que será apresentado. E mais, quanto à conquista, essa é definitiva, outros canais 

tendem a trocar os horários da sua programação para não confrontar com o líder de 

audiência e não se prejudicar, o que também provoca outro comportamento, como a 

recusa de desfrutar outro passatempo que não o de assistir televisão. 

Segundo Xavier (2003, p. 61):  

O livro e o filme nele baseados são vistos como dois extremos de um 
processo que comporta alterações de sentido em função do fator tempo, a 
par de tudo o mais que, em principio, distingue as imagens, as trilhas 
sonoras e as encenações da palavra escrita e do silencio da leitura.  

Tanto o livro quanto a televisão possuem diferenças na forma de desfrutar e 

perceber, tanto na leitura da palavra quanto na leitura da imagem e do som, todas 

essas percepções estarão debruçadas no conhecimento prévio de cada indivíduo, 

em suas experiências pessoais. 

Conforme Freire (2008, p.11): “A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra [...]. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a 

percepção das relações entre o texto e contexto”. A leitura através dos livros é uma 

prática silenciosa de adquirir conhecimento. Para Manguel (1999, p.49): “[...] o ato 

de apreender letras relaciona-se com um processo que envolve não apenas a visão 
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e percepção, mas inferência, julgamento, memória, reconhecimento, conhecimento, 

experiência e prática”, uma experiência individual que se diferencia de ser para ser.   

Assim, de forma geral, os sentidos utilizados, a visão e a audição, são 

potencializados pela capacidade reflexiva que possuímos.  
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4 ERICO VERISSIMO: DE CRUZ ALTA PARA A GLOBO 

 

Morreu em São Paulo e seu túmulo jamais foi localizado. 
Sumiu no tempo e no espaço.  [Erico sobre o seu pai.] 

Andrade (1984, p. 15) 
 
 

Erico Lopes Verissimo14 nasceu no interior do estado do Rio Grande do Sul, 

na cidade de Cruz Alta, em 17 de dezembro de 1905. Filho de um comerciante e de 

uma dona de casa, tinha um irmão e uma irmã adotiva. Como aluno destacou-se no 

aprendizado de inglês, francês, literatura e religião na escola protestante Cruzeiro do 

Sul, em Porto Alegre. Seus pais separaram-se em 1922, fato que agravou os 

problemas financeiros da família, por esse motivo Erico retornou para o interior e 

nunca mais voltou a frequentar uma escola, não terminando o ginásio – atual ensino 

fundamental (HOHLFELDT, 2005).  

De volta a Cruz Alta trabalhou como balconista, bancário e foi sócio de uma 

farmácia. Embora não tenha terminado seus estudos, Erico era um leitor voraz, 

apreciador de cinema, gostava de desenhar e escutar música clássica. Assim, no 

início da década de 1930, partiu novamente para Porto Alegre a fim de seguir a 

carreira literária e foi contratado pela Editora Globo15. Atuou e influenciou a edição e 

tradução de livros estrangeiros – principalmente em língua inglesa, depondo a 

influência da literatura francesa no Brasil (HALLEWELL, 2012,  p 442).   

A carreira como escritor de romances adultos, narrativas de viagem e contos 

infantis foi dividida ainda como editor, professor e conferencista. Sua primeira 

publicação foi o conto “Ladrão de gado”, para a Revista da Globo, em 1928.  O 

primeiro livro chamou-se “Fantoches”, e foi lançado pela Editora Globo em 1932, 

seguido de “Clarissa”, lançado em 1933, nenhum desses com sucesso.  Erico 

somente teve reconhecimento com a obra “Caminhos Cruzados”, de 1935, na qual 

ganhou o prêmio anual de romance pela Fundação Graça Aranha e “O melhor do 

ano”, pelo Handbook of Latin American Studies, instituição que qualificou 

                                            
14 Nome grafado, sem acentos, conforme Hohlfeldt (2005, p.2). 
15 Situada em Porto Alegre, RS, a editora Globo foi fundada em 1893 por Laudelino Pinheiros de 
Barcellos, alcançou sucesso  através do empenho  de José Bertaso, ex-empregado e ex-sócio que 
tornou-se o proprietário da editora em 1919. Em 1936 a Globo ocupava um edifício de 3 andares com 
500 funcionários. Em 1986 , a editora Globo foi vendida para Rio Gráfica (HALLEWELL, 2012). 
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positivamente o romance “Olhai os lírios do campo”, de 1938, obra que vendeu nas 

duas primeiras semanas da publicação 3 mil exemplares  (HALLEWELL, 2012). 

Certamente Erico teria produzido muitas outras obras ficcionais (anexo E) se 

não tivesse tantas responsabilidades com a editora Globo. Junto a Henrique 

Bertaso16 elevou a qualidade das traduções, buscou obras alemãs, americanas e 

inglesas, além das francesas, das quais ele mesmo traduzia ou passava a um time 

de tradutores como Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade e Manuel 

Bandeira. Assim, obras de Marcel Proust, Thomas Mann, Aldous Huxley e Agatha 

Christie, entre tantas outras, foram traduzidas e publicadas em edições econômicas, 

podendo ser mais acessível para o leitor brasileiro (MARTINS FILHO; PAVÃO, 

2003). 

Conforme Andrade (1984, p.14):  

-Erico!  Sei que você trabalhou a vida toda na Livraria do Globo e na Editora 
Globo; que ficava lá das 8 às 18 horas, que traduzia para a Editora Globo 
noite adentro, que só conseguia escrever seus livros nas aparas de tempo; 
que só usa calças velhas quando escreve; que vive de seus direitos autorais 
[...]; que nunca teve pretensões acadêmicas; que ocupou o cargo de diretor 
do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana, em 
Washington; que lecionou literatura brasileira em universidades brasileiras 
[...]. 

Erico foi incansável, um expoente muito grande nas artes literárias no Rio 

Grande do Sul, participou da criação da “Feira do Livro” (junto com Maurício 

Rozemblatt, seu amigo) em 1955. Escolheu obras internacionais, traduziu-as ou 

supervisionou as traduções, e mesmo com as poucas publicações de âmbito 

nacional, devido a distância de Porto Alegre ao restante do país, principalmente as 

capitais como Rio de Janeiro e São Paulo, não deixou que isso abalasse a Editora e 

Livraria do Globo. Também escreveu e escolheu temas ainda não revelados aos 

olhos dos leitores brasileiros, sobretudo sobre o que mais conhecia, sobre sua terra 

e sua gente (HOHLFELDT, 2005, p. 17).  

A escolha do tema de “O Tempo e o Vento” possui uma relevância 

surpreendente para a literatura brasileira, pois narra duzentos anos de história do 

Rio Grande do Sul. Erico depõe que a escolha poderia ter ocorrido na comemoração 

                                            
16 Henrique Bertaso (1906-1977), filho de José Bertaso, foi chefe da Seção editora da Livraria do 
Globo e contratou Erico Verissimo como “conselheiro literário” (MARTINS FILHO; PAVÃO, 2003, p. 
3).  
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do centenário da Revolução Farroupilha, realizado em 1935, contudo não confirma 

(HOHLFELDT, 2005, p.37). Mas diz que pretendeu escrever uma saga que 

percorresse de 1745 a 1945, e utilizou como inspiração muitos de seus familiares 

(CADERNOS..., 2003, p. 87-88).  

Iniciou a escrever a obra “O Tempo e o Vento” em 1947, lançando o primeiro 

volume, “O continente”, em 1949; já o segundo volume, “O Retrato”, foi publicado em 

1951, e o terceiro volume, “O arquipélago”, foi tardiamente lançado em 1961, 

encerrando a trilogia. No total foram mais de 2000 páginas, 3 volumes em 7 tomos, 

com mais de cinquenta personagens (51 apenas da família protagonista) e duzentos 

anos de história brasileira, delimitando a fronteira meridional, o atual Estado do Rio 

Grande do Sul, perpassando por conflitos armados e acordos políticos. Nesse 

contexto político e cultural está a família Terra Cambará, e é através dela que todas 

as ações são desenvolvidas, entre a paz e a guerra, o amor e a vingança, o desejo e 

a traição, todos contextualizados através do prisma histórico.   

Sobre sua obra ser considerada “história romanceada”17, Erico cita:   

Sou fraco em matéria de pesquisas de qualquer natureza. Preguiça e falta 
de método. Um romancista é antes de tudo um intuitivo. Para ‘O tempo e o 
vento’ fiz o mínimo de pesquisas [...] usei o mínimo de vocábulos ou 
expressões regionais (CADERNOS..., 2003, p. 32). 

Em suas pesquisas o autor preferiu consultar jornais e depoimentos; suas 

fontes foram primárias aos dos historiadores da época (BORDINI; ZILBERMAN, 

2004). De fato Erico não era um historiador ou pesquisador, era um escritor ou 

contador de histórias, como ele se intitulava. “O Tempo e o Vento” é uma obra 

magistral, uma ficção com elementos importantes e relevantes da história que 

suscita o interesse do público, pois retrata o início de uma civilização, e que tenta 

responder uma indagação primordial que nenhuma obra estrangeira conseguiria 

responder: nós, brasileiros, de quem descendemos? Por que somos assim?  

Antonio Candido, em entrevista, afirmou: “[...] os livros de Erico foram antes 

de mais nada uma espécie de revelação do Rio Grande do Sul”. Uma revelação de 

nossa brasilidade, de nossas origens, de nossa cor, traços e cultura (PESAVENTO, 

2001, p. 12). 

                                            
17 Esta denominação aparece em Hallewell (2012, p.452).   
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Erico casou-se em 1931 com Mafalda e teve dois filhos, Clarissa e Luis 

Fernando Verissimo18. Faleceu em Porto Alegre, em 28 de novembro de 1975, aos 

69 anos de idade.   

 

 

4.1 ERICO NO MUNDO 

 

 

A obra “O Tempo e o Vento” ao longo de seus sessenta e cinco anos de 

publicação  foi traduzida para diversos idiomas, tamanha sua importância e interesse 

no tema. As traduções foram do idioma alemão ao romeno, desse modo, a história 

do Brasil e seus personagens, na visão de Erico Verissimo, puderam ser conhecidas 

fora de nosso país.  

Apresentamos as traduções realizadas conforme segue o quadro abaixo. 

IDIOMA TÍTULO EDITORA 

Alemão Die zeit und der Wind [O tempo e o Vento] Stuttgart: Europaïscher 
Buchklub, 1956 

 Das bildnis des Rodrigo Cambará [Um 
certo capitão Rodrigo] 

Viena: Neff, 1955 

Espanhol El tiempo y el viento[O tempo e o Vento] Ciudad do México: 
Hermes, 1953 

Francês Le temps et le vent [O tempo e o Vento] Paris: René Julliard, 1955 
Holandês De tijd en de wind [O tempo e o Vento]  Amsterdã: Uitgeverij A. J. 

Luitingh, s.d. 
Inglês Time and Wind [O tempo e o Vento] New York: Macmillan, 

1951 
Italiano Tempo senza votto [O tempo e o Vento] Milão: Aldo Martello, 1953 
Romeno Un anume cãpitan Rodrigo [Um certo 

capitão Rodrigo] 
Minerva, 1993 

 Razboiul [O Continente 1] Minerva, 1994 
 Teiniaguá – frumosa Luzia Minerva, 1994 
 Roza vânturilor [O Retrato 1] Minerva, 2000 
 Chantecler [O Retrato 2]  
 Úmbria îngerului [O Retrato 3]  

 
Quadro 1 – As traduções de “O Tempo e o Vento” 

Fonte: Chaves (1984); Cadernos... (2003) 

 

                                            
18 Luis Fernando Verissimo (1936 - ) é, como seu pai, escritor. Autor de livros de crônicas, romances 
e relatos de viagens, como: “O Analista de Bagé” (1982), “O Jardim do diabo” (1987) e “Traçando 
Porto Alegre” (1993).  
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4.2 ERICO NAS TELAS 

 

Desde a sua publicação, a obra “O Tempo e o Vento” tem despertado 

interesse na mídia audiovisual, visto o número de adaptações para esse meio. 

Foram seis as oportunidades que podemos fruir da obra de Erico Verissimo nas 

telas do cinema ou da televisão.  

No quadro 2 está a relação completa das adaptações realizadas no período 

(1956-2013) com o título da obra adaptada, a direção e o adaptador quando 

obtivemos essa informação, assim como o meio: cinema ou televisão, além do ano 

da produção. Na figura 1 há uma compilação apresentando as imagens das 

produções levadas a televisão e cinema  de  “O Tempo e o Vento”. 

OBRA DIREÇÃO / ADAPTAÇÃO MEIO/ANO 

O sobrado Cassiano Gabus  Mendes, Walter 
George Durst 

Cinema/1956 

O tempo e o Vento Dionísio Azevedo/Teixeira Filho Novela, TV Excelsior/1967 
Um certo Capitão Rodrigo Anselmo Duarte Cinema/1970 
Ana Terra Durval Gomes Garcia Cinema/1971 
O tempo e o Vento Paulo José/Doc Comparato Minissérie, TV Globo/1985 
O tempo e o Vento Jayme Monjardim Cinema/2013 

 
Quadro 2 – As adaptações de “O Tempo e o Vento” 
Fonte: CADERNOS... (2003, p.182) 

 

 
 

Figura 1 – Produção Audiovisual de “O Tempo e o Vento”19 

   Fonte: Compilação da autora 

                                            
19 (O TEMPO...[2013], 2014); (HISTÓRIA...2014), (O TEMPO...[1967], 2014) (O TEMPO...[DVD], 
2005) 
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5 “O TEMPO E O VENTO”: A OBRA LITERÁRIA E A OBRA ADAPTADA   

 

5.1 A OBRA LITERÁRIA “O TEMPO E O VENTO” 

 

 

A obra escrita por Erico Verissimo, intitulada “O Tempo e o Vento”, foi 

lançada em três volumes: “O Continente” (1949), “O Retrato” (1951) e “O 

Arquipélago” (1961), os três volumes foram também divididos em tomos, com o total 

de sete. É importante ressaltar que no volume analisado, “O Continente”, são 

apresentados capítulos com histórias intercaladas entre o capítulo “O Sobrado” e os 

demais capítulos. Em “O Sobrado” são narradas as agruras de uma cidade sitiada 

em franca guerra entre a família “Terra Cambará” e “Amaral” no cenário da 

Revolução Federalista (1893-1895). Após esse capítulo, segue o denominado “A 

Fonte”, que narra a história do punhal de prata e o nascimento do miscigenado 

Pedro Missioneiro, em seguida há mais um capítulo: “O Sobrado”, seguido pelo 

capítulo  “Ana Terra”, objeto de nosso estudo. Assim, subsequentemente até o final 

do volume 1, serão intercalados os capítulos de “O sobrado” com os outros 

capítulos, tais como “Um certo Capitão Rodrigo”; “A Teiniaguá”; “A Guerra”; “Ismália 

Caré” até o final, com o “O Sobrado VII”.  

O volume “O continente” narra a gênese de uma família no cenário da 

formação da fronteira meridional brasileira, o Estado do Rio Grande do Sul a partir 

do século XVIII.  O Tratado de Madri, assinado em 1750, revogou o de Tordesilhas, 

e naquele foi acordado que o território onde estavam as Missões Jesuíticas, 

atualmente no estado do Rio Grande do Sul, seriam cambiados pela Colônia do 

Sacramento, no Uruguai. O cumprimento desse tratado não foi ameno, pelo 

contrário, foi através de derramamento de sangue dos índios e dos missionários que 

o Rio Grande do Sul iniciou sua formação.  

E é nesse intercurso histórico que a narrativa inicia, a ocupação pelos 

portugueses e bandeirantes brasileiros em um território espanhol, católico jesuíta 

que através da evangelização transformava índios em crentes na fé cristã. Nessa 

primeira análise a obra de Erico Verissimo pode ser considerada um romance 
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histórico “pois narra uma época de movimentos revolucionários” (TOMACHEVSKI, 

2013, p. 308). 

Conforme Rosenfeld (2008), toda a obra que possui um narrador condutor 

da trama e dos diálogos, dando voz aos personagens e assinalando sua 

participação, é considerada uma obra de gênero épico narrativo. Assim, “O Tempo e 

o Vento” pode ser qualificado como um romance histórico com narrativa épica 

(LUCAS, 2006, p. 57), pois seu enredo  é apresentado por um narrador que conduz 

os eventos históricos,  as passagens do tempo e dá voz aos personagens contando 

a história. 

 

 

5.2 A MINISSÉRIE “O TEMPO E O VENTO” 

 

 

A minissérie “O Tempo e o Vento”, exibida em 25 capítulos, de 22 de abril a 

31 de maio de 1985, foi a de mais longa duração realizada até essa data pela TV 

Globo. Foi adaptada por Doc Comparato, com a colaboração de Regina Braga e 

dirigida por Paulo José, com a assistência de direção de Valter Campos e Denise 

Saraceni. A transcriação foi realizada a partir do primeiro volume “O Continente”, 

tomo I e II, e a música composta por Antônio Carlos Jobim (1927-1994), as 

ilustrações da abertura foram realizadas por Glauco Rodrigues (1929-2004) (anexo 

C). 

Oportunamente, a minissérie foi exibida na televisão em 1985, ano da  

comemoração do sesquicentenário da Revolução Farroupilha (1835-1845), 

demonstrando que os temas abordados pela TV Globo possuem um estudo das 

datas comemorativas, homenageando-as e estabelecendo vínculos com as diversas 

regiões brasileiras, retratando culturas diferenciadas das do centro político, 

econômico cultural brasileiro, a região sudeste. Assim, através da transmissão 

televisiva, que atinge lugares remotos, é possível fornecer conhecimento sobre a 

diversidade cultural de um país tão extenso como o Brasil. Nesse mesmo ano, 

também, o autor teria feito 80 anos de idade, porém havia transcorrido dez anos de 

seu falecimento. 
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Segundo Pound (1998, p.21): 

Um clássico é clássico não porque esteja conforme a certas regras 
estruturais ou se ajuste a certas definições (das quais o autor clássico 
provavelmente jamais teve conhecimento). Ele é clássico devido a uma 
certa juventude eterna e irreprimível. 

Com essa argumentação, “O Tempo e o Vento” pode ser considerado um 

clássico, pois devido ao número de adaptações para outras mídias sugere uma 

atualização da linguagem, assim como o veicular para outras mídias, como a 

televisão e o cinema, a temática atingirá um número ainda maior de pessoas.  

 

Figura 2 – Árvore Genealógica de “O Tempo e o Vento” 
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Fonte: Verissimo (2012, p.19) 

5.2.1 A transcriação de “O Tempo e o Vento” 

 

O trabalho que precede a tradução é, por consequência, em 
primeiro lugar crítico.    

Campos (1967, p. 26) 
 
 

A adaptação de obras da literatura para a televisão é uma prática que 

antecede a essa tecnologia, sendo realizada anteriormente pelo cinema, pelo rádio e 

pelo teatro. Afirma Balogh (2005, p.34-5) que “[...] a transmutação tem sido uma 

constante, tanto no cinema, quanto na TV, atestando a importância de um estudo 

extensivo e pormenorizado desta prática tão presente na cultura brasileira”. 

Para Julio Plaza, que se inspirou em teóricos como Roman Jakobson, a 

transmutação ou tradução intersemiótica “[...] consiste na interpretação dos signos 

verbais por meio de sistemas de signos não verbais [...] por exemplo da arte verbal 

para música, dança, o cinema [televisão] ou a pintura” ( PLAZA, 2013, p.XI). 

Para Campos (1967, p. 24):  

[...] tradução de textos criativos será sempre recriação, ou criação paralela, 
autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades esse texto, 
mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de recriação. 
Numa tradução dessa natureza, não se traduz apenas o significado, traduz-
se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade, sua materialidade mesma 
(propriedades sonoras, de imagética visual).  

Durante os mais de 65 anos do lançamento de “O Continente”, a obra foi 

diversas vezes adaptada para o cinema e para a televisão; no caso da minissérie em 

estudo, o intervalo de tempo é de aproximadamente 35 anos (1949-1985). A 

transcriação do texto deve fazer uma ligação entre as linguagens desses dois 

períodos, pois são intervalos que permitem interpretações diferentes. Sendo assim, 

não é somente uma leitura e recriação a partir do texto original literário, mas uma 

pesquisa de linguagem da época em que o texto foi criado à época da adaptação.  

Segundo Eagleton (1976, p.18): “[...] a mentalidade social de uma época é 

condicionada pelas relações sociais dessa época”. Assim, quando escreveu, entre 

1947-1949, o autor Erico Verissimo percebia um mundo social, político e ideológico 

– na década de 1940 ainda vivíamos sob o governo de Getúlio Vargas no Brasil 
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(1930-1945), e à sombra da recém acabada Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

que deixou milhares de mortos, viúvas e órfãos. Em uma situação diversa viveu o 

adaptador e roteirista, Doc Comparato, que em 1985, período em que pela primeira 

vez, depois de 21 anos, O Brasil seria governado por um presidente civil, e, em 

termos mundiais, vivia-se o terror da possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial 

entre os países que compunham os blocos comunistas e capitalistas – a conhecida 

“guerra fria”. Transpor essas duas épocas em conjunto com a da história narrada no 

século 18 é uma criação dentro de uma diversidade de opções para compor a 

narrativa.  É através do ethos, que corresponde ao “[...] contexto social interno de 

uma obra literária, compreendendo a caracterização e o ambiente da literatura 

ficcional, e a relação do autor ou audiência na literatura temática” (FRYE, 1973, p. 

360), que o enredo da narrativa é formada. Não é possível criar texto literário ou 

qualquer outra manifestação artística sem estar inserido num contexto político, 

social, ideológico. Assim como não há como interpretar a produção artística sem 

vincular aquela experiência, como o exemplo da leitura (texto – imagem), sem 

adequar à realidade de um período que está inserido em um contexto, diferenciado 

ainda por região, por economia, e, principalmente, nas experiências de cada 

indivíduo que fruirá da obra artística.  

Sobre o intervalo temporal entre as adaptações:  

É possível ler uma mensagem escrita cinco séculos antes ou redigida a 
cinco mil quilômetros de distância – o que muitas vezes gera problemas de 
recepção e de interpretação. Para vencer essas dificuldades, algumas 
mensagens foram então concebidas para preservar o mesmo sentido, 
qualquer que seja o contexto (o lugar, a época) de recepção: são as 
mensagens “universais” (LEVY, 2000, p. 15). 

As mensagens universais se sobrepõem a uma determinada época, 

transcendem-na. Assim, a escolha por esses temas, que nas adaptações são 

recorrentes, pois podem ser consideradas uma maneira de obter público cativo, 

desde que ainda tenham um apelo determinante. Dessa forma, a escolha de um 

tema considerado de interesse universal assegura uma recepção positiva do grande 

público.  

Tomachevski (2013, p. 308) afirma que os interesses universais (os 

problemas do amor e da morte), que no fundo continuam os mesmos ao longo de 

toda história humana, “[...] devem ser nutridos por uma matéria concreta, e se tal 
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matéria não estiver ligada à atualidade, colocar tais problemas é algo sem 

interesse”.  

A temática de um homem e uma mulher atraídos um pelo outro, e, em 

contraposição, a família, pode ser chamado de um tema universal do “amor 

impossível”, inaceitável pelo padrão familiar que espera que a mulher case com 

alguém que possa resguardá-la do mal, protegendo-a. Quando uma situação 

inaceitável acontece, a família impõe uma série de desafios para que o candidato 

desista e abandone sua amada.  

O capítulo “Ana Terra” está dividido em 25 partes na obra literária, o que não 

impede de percebermos tanto no livro quanto na minissérie três momentos 

fundamentais: o antes, o durante e o depois de Pedro Missioneiro. O surgimento 

desse personagem neste capítulo muda determinadas situações, tornando-se um 

ponto de desequilíbrio na trama, o “motivo dinâmico” (TOMACHEVSKI, 2013). 

Primeiramente, Pedro Missioneiro surge no capítulo “A Fonte”, filho mestiço entre um 

branco e uma índia guarani. Pedro foi criado nas missões pela família do cacique d. 

Rafael, e acompanhado pelo Padre Alonzo.  

São protagonistas: Ana Terra e Pedro Missioneiro, e como antagonista está 

Maneco, e os personagens secundários: Henriqueta, Antônio e Horácio Terra, pai, 

mãe e irmãos da protagonista.  

 

 

5.2.2 O mito e os protagonistas: Ana Terra e Pedro Missioneiro 

 

 

Quando observamos a palavra mito o uso geralmente é relacionado a algum 

fato irreal, crença em algo que não existe ou a alguma pessoa que fez se sobressair 

das demais, onde se cria uma imagem intocável, superior e exagerada. A palavra 

mito vem do latim mÿthos ou mÿthus e do grego muthos e significa “[...] relato 

fantástico de tradição oral, protagonizado por seres que encarnam as forças da 

natureza e os aspectos gerais da condição humana [...]” (HOUAISS; VILLAR; 

FRANCO, 2009, p. 1300). 
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Embora mito tenha um sentido de ficção e folclore, para os mitólogos –

estudiosos sobre mitologia como Mircea Eliade (1907-1986), Joseph Campbell 

(1904-1987) e Jean-Pierre Vernant (1914-2007), a mitologia faz parte do imaginário 

de tradições, de memória e da oralidade e estão presentes em todos os povos.  

Para Eliade (2004, p.12,16):  

[...] o mito é considerado uma história sagrada e, portanto, uma ‘história 
verdadeira’, porque sempre se refere a realidades. [...] Os mitos, 
efetivamente, narram não apenas a origem do Mundo, dos animais, das 
plantas e do homem, mas também de todos os acontecimentos primordiais 
em consequência dos quais o homem se converteu no que é hoje — um ser 
mortal, sexuado, organizado em sociedade, obrigado a trabalhar para viver, 
e trabalhando de acordo com determinadas regras. 

Assim, a transmissão de uma história sagrada como a criação do mundo, 

seus seres mitológicos e heróis nos relatam sobre experiências da vida e dos 

diversos rompimentos que ela impõe, bem como do preparo para aceitar seu 

encerramento. 

O mito da gênese da criação do mundo contido na narrativa de “O 

Continente” mostra o destino de uma mulher entrelaçado ao de um homem que 

possui uma trajetória de transformação. No capítulo “A Fonte” é narrada a história de 

Pedro, que foi gerado pela violência sexual provocada por um bandeirante em uma 

índia, que falece logo no parto. Pedro é criado nas missões jesuíticas acompanhado 

pelo padre espanhol Alonzo. Lá ensinaram-no a ler, a escrever, a cantar, a produzir 

instrumentos musicais, o que o tornava diferente dos demais homens rudes daquela 

terra. Encantador e misterioso, Pedro faz com que Ana flutue entre o medo e o 

desejo. Assim, quando o terror provocado pelo medo sucumbe ao desejo, Ana Terra 

e Pedro Missioneiro geram a existência de uma nova civilização. É a própria gênese 

do povo sul rio-grandense, que através dos mitos de Ana Terra e Pedro Missioneiro 

formará uma nova cultura dentro do Brasil. A missão de Pedro encerra quando inicia 

a de Ana, seus destinos estão atrelados ao sobrenome que carregam.  

Segundo Bordini e Zilberman (2004, p.42-43), o mito em “O Tempo e o 

Vento” apresenta-se como uma narrativa da fundação de uma família, de uma 

civilização, tendo como protagonistas Pedro Missioneiro, um ser enigmático, pois 

possui entre outros atributos premonições, conhece seu destino, e mesmo o 

conhecendo não foge da morte, mas se resigna a aceitá-la, e a sonhadora heroína 
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Ana Terra. Tanto Pedro como Ana são advindos de regiões primitivas sul-

americanas como as missões e o descampado onde ficava o rancho da família 

Terra. Também há rituais que se repetem nas gerações subsequentes, como os 

objetos que passam de pai para filho, exemplo disso é o punhal pertencente ao 

padre Alonzo que Pedro herda, e a tesoura pertencente a mãe de Ana, dona 

Henriqueta, que essa também herda, assim como os traços hereditários: “Chamava-

se Ana Terra. Tinha herdado do pai o gênio de mula” (VERISSIMO, 2012, p. 162). 

Outro importante aspecto é aventura ou trajetória do herói presente no 

capítulo de “Ana Terra”. Segundo Campbell (2000), a figura do herói pode pertencer 

ao gênero feminino ou masculino, desde que consiga atravessar de um ponto ao 

outro, vencendo suas limitações. A aventura do herói tem início quando seu caminho 

comum aos demais semelhantes é alterado, e reflete em suas vidas trazendo 

consequências. Quando Ana Terra decide romper com o medo, e se entrega ao 

desejo que tem por Pedro, ela rompe com sua proteção paterna. Campbell ainda cita 

que o herói em sua jornada ganha um amuleto, no caso de Ana é o punhal que 

Pedro lhe dá que ela acredita que trás a coragem para enfrentar seu destino. Há 

também a figura da mãe, Dona Henriqueta, assim quando Pedro é morto, e Ana esta 

só, desprezada pelo pai e irmãos e deseja a morte, sua mãe, Dona Henriqueta, a 

aconselha a confiar no tempo. E tecendo fios na roca20, Ana adquire sabedoria para 

seguir seu destino e se torna mais forte do que supunha imaginar, é o renascimento. 

Percebe-se claramente uma mudança de comportamento, transformando-a em uma 

mulher mais vigorosa e decidida, tornando-se a heroína, a mulher determinada e 

corajosa que enfrentará um batalhão. Após o nascimento de seu filho com Pedro, e 

a reconciliação com seu pai, através de Pedrinho, Ana descobre o sentido da vida. 

Em nossa heroína percebe-se a presença do mito sagrado de Gaia ou Géia, 

que significa terra, como o sobrenome de Ana. Esse mito possui o poder da 

fertilidade, e fertilizada Ana gerará uma família, semeada por Pedro.   

 

                                            
20 Simboliza o desenrolar-se dos dias [...]. Em outros casos, a roca é o emblema do órgão sexual 
feminino em sua virgindade, [...] A roca simbolizará o começo do dia... e o começo da vida amorosa, 
a iniciação ao amor sexual. (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2012, p. 782) 
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De acordo com Campbell, sobre o poder feminino (1991, p.96): “A mulher é 

tudo que importa à vida: conceder o nascimento e a nutrição. Seus poderes a 

tornam idêntica à deusa terra, e tem de tomar consciência disso”. Quando Ana 

percebe-se só, ela deseja a morte, mas sua mãe a aconselha a buscar paciência no 

tempo, e assim ela percebe suas responsabilidades e o compromisso de gerar e 

criar o filho de Pedro.  

Ainda quanto à figura do herói, Campbell (1991) propõe que o heroísmo é a 

entrega voluntária da vida pela de outrem, e diferente do que o senso comum prevê, 

mulheres que exercem a maternidade e que abdicam de suas vidas em benefício da 

vida dos seus filhos, praticam um ato heroico. De fato, os atos de heroísmo 

acompanham-nos por todo tempo, e identificá-los certamente é muito difícil, pois 

entendemos serem grandiosos, e outros considerados corriqueiros, de entrega e 

dedicação, são vistos com indiferença. Logo, a construção da narrativa do capítulo 

de Ana Terra pode ser entendida como uma passagem de uma etapa – de menina 

moça à mulher, com base no mito de Gaia, uma mãe que criará seu rebento 

sozinha. 

Observa-se, também, que uma grande parte das narrativas, ainda hoje, 

busca inspiração nos fantásticos contos dos mitos. As narrativas universais de amor 

proibido, como Ana Terra e Pedro Missioneiro, assemelham-se a outras narrativas 

também advindas da oralidade, como Tristão e Isolda, Romeu e Julieta, inspirados 

na lenda de Leandro e Hero (GRIMAL, [1992], p.271). 

Segundo Campbell (2000, p. 15):  

Em todo mundo habitado, em todas épocas e sob todas as circunstancias, 
os mitos humanos tem florescido; da mesma forma, esses mitos tem sido a 
viva inspiração de todos os demais produtos possíveis das atividades do 
corpo e da mente humanos. Não demais seria considerar o mito a abertura 
secreta através da qual as inexauríveis energias do cosmo penetram nas 
manifestações culturais humanas. 

Diferentemente desses contos, o de Ana Terra se consuma pelo ato sexual e 

daí advirá sua descendência. Mesmo com a ira que provoca na família Terra, ainda 

assim a esperança está fundamentada no que Campbel descreve (2000, p.235): 

“Quando as pessoas são enterradas, o que se visa é o renascimento. Eis a origem 

da ideia do sepultamento. É colocar alguém de volta no útero da mãe terra, para o 
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renascimento”. Assim, quando Pedro é morto e enterrado, Ana constrói, em seus 

pensamentos, o renascimento, pois o filho que nela cresce é justamente a certeza 

que Pedro ainda vive:  

A compreensão de que o tempo é circular e não linear, o futuro duplicando o 
passado, embasa aquela visão da história transparecendo em “O 
Continente”, desde a epígrafe retirada dos Eclesiastes até o reforço da 
noção de repetição por meio da estrutura narrativa (BORDINI; ZILBERMAN, 
2004, p.44).    

Ainda a esse respeito:  

Um herói lendário é normalmente o fundador de algo, o fundador de uma 
nova era, de uma nova religião, uma nova cidade, uma nova modalidade de 
vida. Para fundar algo novo, ele deve abandonar o velho e partir em busca 
da ideia semente, a ideia germinal que tenha a potencialidade de fazer 
aflorar aquele algo novo (CAMPBELL, 2000, p.150). 

Pedro possui uma missão muito concreta: fecundar Ana, para que através 

dela uma civilização seja construída. 

Por isso, pelo estudo, verificar-se-á quais tipos de sentimentos e 

comportamentos são apresentados ao grande público por meio da obra literária, e 

também da adaptação da mesma obra para a mídia televisiva. Quais os pontos 

relevantes transmitidos para o público que irá prestigiar a leitura visual dessa 

narrativa. Nossa análise será do capítulo “Ana Terra”, pertencente ao tomo 1 do 

volume 1, “O Continente”, que apresenta essa personagem juntamente com Pedro 

Missioneiro. 

 

 

5.2.3 Protagonista versus antagonista: Pedro Missioneiro e Maneco Terra 

 

 

É no capítulo “A Fonte”, também pertencente ao tomo 1 de “O Continente”, 

de “O Tempo e o Vento”, que Pedro Missioneiro tem sua narrativa iniciada. Nascido 

e educado nas Missões Jesuíticas, na época de seu nascimento, o Continente de 

São Pedro ainda não pertencia a Portugal, e sim à Espanha. 
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Sua mãe, uma guarani, foi vítima da violência sexual de um bandeirante 

(figura 3), assim Pedro é um mestiço, um pelo duro21, expressão gaúcha que 

designa esse biótipo característico, principalmente da região missioneira (noroeste 

do Estado do Rio Grande o Sul). 

 
 

Figura 3 - Antonio Parreiras – Invasores, óleo sobre tela, 1936 

Fonte: (PARREIRAS, 2013) 

 

Sobre a ocupação de Portugal, a região platina, Ribeiro (2013, p. 369; 374) 

propõe: 

A expansão dos antigos paulistas atingiu e ocupou também a  região sulina 
de prévia dominação espanhola e a incorporou ao Brasil. Em interação com 
outras influências, porém, deu lugar ali a uma área cultural tão complexa e 
singular que não pode ser tida como um componente da paulistânia. [...] Os 
gaúchos brasileiros tem uma formação histórica comum à dos demais 
gaúchos platinos. Surgem da transfiguração étnica das populações 
mestiças de varões espanhóis e lusitanos com mulheres guaranis.  

Pedro descende dessa miscigenação, que por muitas vezes foi concretizada 

através da violência sexual contra mulheres guaranis:  

Tinha a pele mais clara que a da mãe. [...] aqueles malditos vicentistas! – 
pensou Alonzo. Não se contentavam com prear índios e levá-los como 
escravos para sua capitania: tomavam-lhe  também as mulheres, serviam-
se vilmente delas e depois abandonavam-nas no meio do caminho [...] 
(VERISSIMO, 2012, p.61). 

                                            
21 Crioulo, genuinamente rio-grandense (NUNES; NUNES, 1982, p.366). 
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Por sua vez, a ocupação jesuíta já existia e formava uma organização 

independente dos reinos espanhol e português: “O Brasil sulino surge à civilização 

pela mão dos jesuítas espanhóis, que fazem florescer no atual território gaúcho de 

missões a principal expressão de sua república cristã-guaranítica” (RIBEIRO, 2013, 

p. 370). 

O protagonista, Pedro Missioneiro, possui uma grande fé que atribui a Nossa 

Senhora, por considerá-la sua mãe, chamando-a de Rosa Mística. A criação de 

Pedro pelos preceitos cristãos católicos jesuítas demonstra que um índio – 

considerado selvagem e sem alma, mostra-se um ser humano bondoso, agradecido 

e repleto de atributos intelectuais. Pedro “[...] será o combatente e o artista, o macho 

gentil, o narrador criativo e sedutor” (BORDINI; ZILBERMAN, 2004, p. 59). 

A pronta recuperação de Pedro surpreende a todos ao que ele apregoava a 

forças milagrosas:  

A ferida sarava com uma rapidez tão grande que Antônio não pôde deixar 
de exclamar: 
- Vosmecê tem sangue bom moço! 
Pedro limitou-se a dizer que nossa senhora, sua mãe o protegia 
(VERÍSSIMO, 2012, 114). 
 

Sobre gratidão e presteza: 

Doutra feita fez um arco e frechas e saiu a caçar às primeiras horas da 
tarde; voltou ao anoitecer, trazendo as costas um veado morto – com o 
sangue a pingar-lhe o focinho – e três jacutingas presas num cipó. Pôs o 
produto da caça junto da porta do rancho, numa oferenda silenciosa 
(VERÍSSIMO, 2012, p.115).  

Sobre os atributos intelectuais: 

Com quem vosmecê aprendeu a ler? [Maneco Terra] 
Sabia que não existia uma única escola em todo continente. 
Com os padres da mission – responde Pedro. E imediatamente pos-se a 
recitar: - Lavabis me et super nivem dealbor... (VERÍSSIMO, 2012, p.113). 
 
 

Embora seu nome possa significar aquele que habitava a região da Missões 

Jesuíticas, na minissérie, significa que ele tem uma missão, um destino a ser 

cumprido, semear o ventre da ainda sonhadora Ana Terra.   

Sobre esse tema cita Eliade (2004, p.67):  
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Acrescentemos que, mesmo quando não se trata de um fim catastrófico, a 
idéia de uma regeneração, de uma recriação do Mundo, constitui o 
elemento essencial do movimento. O profeta ou o fundador do culto 
proclama o iminente “retorno às origens” e, consequentemente, a 
recuperação do estado “paradisíaco” inicial. Certamente, esse estado 
paradisíaco “original” representa, em muitos casos, a imagem idealizada da 
situação cultural e econômica anterior à chegada dos brancos. [...] mas o 
fato de que o Fim de um Mundo — o da colonização — e a  expectativa de 
um Mundo Novo implicam um retorno às origens. A figura messiânica é 
identificada com o Herói cultural ou o Ancestral mítico cujo retorno era 
aguardado. Sua vinda equivale a uma reatualização dos Tempos míticos da 
origem, e, portanto, a uma recriação do Mundo.  

O antagonista de Pedro Missioneiro é o pai de Ana Terra, Maneco, um 

homem rude, cético, desconfiado, que procura saber a procedência de Pedro, 

tentando certificar-se de todos os detalhes em prol da proteção de sua terra e 

família. Maneco é um agricultor e depende do seu trabalho e da terra para a 

fertilidade das sementes que lança a fim de  prosperar na lavoura. Consequência 

disso, ou não, chama-se Terra. Despreza a vida da cidade (governo, militares, 

religiosos) e o conhecimento como a leitura. Quando Pedro apresentou um papel 

para que lessem, Maneco afirmou: 

- Aqui ninguém sabe ler. 
Pronunciou essas palavras sem o menor tom de desculpa ou 
constrangimento: disse-as agressivamente, com uma espécie de feroz 
orgulho, como ser não soubesse ler fosse uma virtude (VERÍSSIMO, 2012, 
p.113). 

No início da narrativa, Ana Terra supõe que  seja o ano de 1777 – ano da 

expulsão dos castelhanos no Continente (VERISSIMO, 2012, p.102). Sua família era 

de Sorocaba, da capitânia de São Vicente, atual São Paulo. Os chamados vicentinos 

viviam como “[...] pequenos lavradores, produzindo o necessário à subsistência. [...] 

Mantém [...] padrões culturais europeus: a lavoura de trigo” (SODRÉ, 1987, p. 110-

111). E esse era o sonho de Maneco, possuir uma lavoura de trigo: “Em princípios 

de 89 Maneco Terra realizou o grande sonho de sua vida. Foi a Rio Pardo, comprou 

sementes de trigo (VERISSIMO, 2012, p. 150).  

Não há simpatia de Maneco por Pedro, porém a cada dia o mestiço 

mostrava-se útil  e, mesmo desconfiado, Maneco foi cedendo, principalmente, 

depois que Pedro mostrou-se um excelente domador de cavalos, o que também 

alegrou dona Henriqueta – mãe de Ana Terra, pois estava sempre aflita quando um 

dos filhos tinha que realizar esse ofício. Maneco não poderia negar a serventia 
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daquele homem em sua estância22 e para sua família.  Maneco salva Pedro, cuida-o, 

consente sua permanência (figura 4) e devolve-lhe o punhal como sinal de total 

confiança. Demonstrando que, apesar da personalidade turrona e desconfiada de 

Maneco, ele cede à magia de Pedro.   

 
 
Figura 4 –  Maneco e Pedro  

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

E é através da quebra dessa confiança que a vida de Pedro irá se consumar. 

Além disso, Maneco representa a lusitanidade, e como tal não possui simpatia por 

nada que não seja lusitano. Pedro “[...] deve encontrar a morte porque é forasteiro 

dotado de artes apreendidas que perturbam os valores da sociedade colonizadora 

lusa” (BORDINI; ZILBERMAN, 2004, p.62). 

 

                                            
22 O mesmo que fazenda (NUNES; NUNES, 1982, p.175). 
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6 METODOLOGIA 

 

 

O trabalho realizado trata-se de um estudo de caso descritivo, de caráter 

qualitativo, realizado sobre a transcriação da mídia impressa para mídia audiovisual 

(figura 5). Foi inspirado nos Métodos de análise de conteúdo desenvolvida por 

Laurence Bardin, que consiste em um conjunto de técnicas que investiga o conteúdo 

das mensagens da área de ciências humanas como a comunicação, que sistematiza 

decodificando e compreendendo as narrativas escritas, icônicas ou tridimensionais 

(BARDIN, 2000). Foi examinada a obra literária “O Tempo e o Vento”, sendo a 

constituição do corpus o capítulo, “Ana Terra”, pertencente ao tomo 1 de “O 

Continente”, concomitantemente a recriação das cenas televisivas da primeira fase 

da minissérie, também intitulada “Ana Terra”, veiculada pela TV Globo e 

comercializada em Digital Versatile Disc – DVD. 

 

 
Figura 5 - Transcriação: capas livro e DVD 

Fonte: Compilação da autora 

 

Segundo Bardin (2000, p. 44): “A análise de conteúdo procura conhecer 

aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça”. Assim, através da 

leitura flutuante no código de suporte escrito e televisivo, foram observadas 

questões em torno de temas ambíguos de “vida” e “morte”, ou paz e guerra, e suas 

relações. Para o crítico literário Flávio Loureiro, as obras de Erico Verissimo são 
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repletas de personagens femininas corajosas e heroicas, que defendem sua prole, 

ao contrário dos personagens masculinos, que através da violência vão se 

eliminando: “Enquanto os guerreiros se destroem e o campo se tinge de sangue, as 

mulheres de ‘O continente’ agem como força de conservação da descendência” 

(CHAVES, 1984, p.80).  A partir desse enfoque, foram eleitos as atitudes positivas e 

as negativas onde o sentimento, o comportamento e as sensações dos personagens 

se evidenciam entre essas duas atitudes ambíguas. Reunimos dados referentes aos 

núcleos temáticos chamados de “vida” (positivos) e “morte” (negativo)23, das quais 

escolhemos, para cada núcleo, os itens a seguir. 

Núcleo “vida”: gratidão, desejo, coragem, confiança, alegria, bondade, 

renovação, esperança e beleza. 

Núcleo “morte”: violência, desprezo, medo, desconfiança, tristeza, amargura, 

inveja, solidão, rejeição. 

Estabeleceu-se que somente as narrativas escritas, sonoras e imagéticas 

relacionadas aos personagens de Pedro Missioneiro e Ana Terra serão examinadas, 

sendo descartadas as demais intervenções de outros personagens e assuntos que 

não estiverem estritamente ligados aos dois protagonistas. O capitulo “Ana Terra” 

está subdividido em 25 partes, porém foram analisadas as partes adaptadas para a 

minissérie, da parte 1 a 21.  

Quanto à minissérie, podemos reuni-la em 3 partes: o antes, o durante e o 

depois de Pedro Missioneiro, dentro dessa perspectiva distribuímos a minissérie em 

11 partes, que remontam aos capítulos do livro:   

1) antes de Pedro;  

2) o encontro de Pedro;  

3) salvação de Pedro;  

4) a identidade de Pedro; 

5) o punhal;  

                                            
23 Bem e mal: o bem são os fenômenos de seu meio favoráveis ao homem e o mal a ameaça, o 
inimigo da vida. Dualismo - luz e trevas / verão e inverno / vida e morte (LURKER, 2003, p.79). 
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6) a aceitação de Pedro;  

7) o enamoramento por Pedro;  

8) o fim;  

9) recomeço;  

10)  a mágoa de Ana;  

11)  Santa Fé.   

A partir da análise dos 2 núcleos propostos, “morte” e “vida”, e suas diversas 

associações sinalizadas como itens, foram comparadas às cenas transcriadas para 

a minissérie. A análise pretende discorrer entre essas relações, levantando as 

ocorrências, observando-se as inclusões, as exclusões, o deslocamento e a criação 

de um conteúdo adverso, demonstrando que a adaptação pode ser considerada 

uma nova obra. A mídia audiovisual utiliza para comunicar a imagem através do 

cenário, do figurino, gestos, expressões, som (trilha sonora), ruídos e texto (fala e 

narração).   

As 85 citações foram tabuladas no programa Microsoft Office Excel 2007, 

identificando as inclusões, as exclusões, os deslocamentos e a criação livre, que 

está exposto no capítulo 7.12, onde se pode verificar qual foi o núcleo e os itens que 

mais apresentaram ocorrências, assim como a análise geral realizada através dos 

resultados. 
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7 ANA TERRA : ANÁLISE DO LIVRO PARA A TV  

 
 

“Pátria é a casa da gente” [Maneco Terra] 
 (VERISSIMO, 2012, p. 106) 

 
 

Nesse capítulo, a partir da leitura das narrativas das duas mídias, pode-se 

averiguar os núcleos escolhidos para o estudo, que foram organizados da seguinte 

forma:  

a) síntese da obra original seguindo suas partes 1 ao 21;  

b) escolha dos discursos narrativos contidos na obra original, determinando 

seu núcleo;  

c) definição do item;  

d) síntese da minissérie;  

e) análise sobre a transcriação. 

 

 

7.1 ANTES DE PEDRO 

 

7.1.1 Livro parte 1: p.102 –106 

 

 

Originários da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, a família Terra 

descende de bandeirantes, foi para a província do continente de São Pedro para 

desenvolver a agricultura. Nessa primeira parte há a descrição da vida campestre 

em que vivem e habitam, um rancho simples: “[...] de paredes de taquaruçu e barro, 

coberto de palha e com chão de terra batida” (VERISSIMO, 2012, p.102). 

A vida na estância era de muito trabalho e, devido à situação sobre a 

definição dos territórios espanhóis e portugueses, a família Terra convivia 

constantemente com medo dos ataques dos castelhanos, que ignoravam o 

estabelecimento das fronteiras recém-estabelecidas e saqueavam, assassinavam e 

também estupravam as mulheres.  
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Ana Terra sentia saudades de sua cidade natal, Sorocaba, já tinha 25 anos, 

mas ainda sonhava em casar. Quando se vê refletida nas águas sanga, sua própria 

beleza a desconcerta, pois se imagina diferente daquela imagem. Ela relembra com 

alegria o elogio que recebeu de Rafael Pinto Bandeira, por sua beleza e presteza. 

Ali, naquele descampado onde vivia com a família, ela sentia-se muito só, não 

aparecia ninguém, era só o vento que assobiava e partia, e o trabalho que ajudava o 

tempo passar. 

Item Frases Página 

1 Violência levando por diante o gado alheio, saqueando as casas, matando 
os continentinos, desrespeitando as mulheres.” [sobre os 
castelhanos] 

p.103 

2 Medo Por vezes sem conta, Ana e a mãe tinham sido obrigadas a fugir 
para o mato.  

p.103 

 
Quadro 3 – Núcleo “morte” parte 1 
Fonte: compilação da autora 
 
 

Item Frases Página 

3 Saudades Lá sim a vida era alegre. [sobre Sorocaba] p.103 

4 Beleza Deu alguns passos para a frente, ajoelhou-se à beira do poço 
fundo, fez avançar o busto, baixou a cabeça e mirou-se  no 
espelho da água. Foi como se estivesse enxergando outra 
pessoa: uma moça de olhos e cabelos pretos, rosto muito claro, 
lábios cheios e vermelhos.  

p.104 

 
Quadro 4 – Núcleo “vida” parte 1 
Fonte: compilação da autora 

 

 

7.1.2 Minissérie parte 1  
 

A minissérie inicia com a narrativa sobre a história do Brasil, e as imagens 

de um grande plano geral da natureza representada pelos campos sulinos, com 

animais soltos e a trilha sonora composta por Tom Jobim emoldurando a cena 

campestre.  Na sequência, o rosto de uma moça aparece refletido nas águas de 

uma sanga24, no letreiro segue a informação: Ana Terra, ano 1777 (Figura 6). Na 

cena transparece a inocência dos sonhos de uma menina se transformando em 

mulher, a câmera então mostra filhotes de cervos correndo nos campos.  Ana diz a 

                                            
24 Pequeno curso d’água menor que um regato ou arroio (NUNES; NUNES, 1982, p.444). 
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si mesma: “- Ainda hei de ter um espelho”. E nessa frase ela sela seu destino; o 

transe da cena é interrompido por um grito: “- Ana, minha filha”.  

 
 

Figura 6 – Ana Terra no espelho d’água 
Fonte: (O TEMPO... [DVD], 2005) 

 

 

7.1.3 Análise 
 

Ana Terra é uma sonhadora, saiu muito jovem de Sorocaba, no Estado de 

São Paulo, junto à família que desbrava o continente de São Pedro, atual Rio 

Grande do Sul. Ana sonha em se casar, em dançar e viver novamente numa cidade 

que lhe proporcione essas alegrias. Ela possui mais um desejo, ver seu rosto em um 

espelho25. O espelho será o fio condutor da trama apresentada pela minissérie, 

elemento criado na adaptação e diferenciador ao do livro, pois não há na narrativa 

de Erico esse argumento. Quanto aos núcleos, destacam-se os itens 1, 2 e 4 sobre 

medo e beleza, que estão associados às duas mídias. Apenas o item 3 não foi 

                                            
25 Significado solar e também nos contos de fada e nos oráculos : como o sol, o espelho traz à luz a 
verdade.[...] Nos sécs. XV/XVI a Virgem Maria era considerada Speculum sine macula.  Em sua 
ambivalência, o espelho pode tornar-se símbolo do orgulho e da vaidade (LURKER, 2003, p.237). 
Quando portado pela virgem Maria significa pureza (MARCONDES, 2010, p. 71). 
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observado na mídia televisiva, porque em nenhum momento configura os colonos 

em terras gaúchas como descendentes de bandeirantes advindos de São Paulo. 

 

 

7.2 O ENCONTRO DE PEDRO 

 

7.2.1 Livro parte 2 : p.106-109 

 

 

Ana encontra um homem estirado na sanga e chama sua família (pai e 

irmãos).  A narrativa se desenvolve quando retorna a sua casa e conta à mãe sobre 

o ocorrido. É evidenciado o medo e a tristeza que as duas sentem em estar em um 

lugar tão ermo. Demonstram as saudades de sua terra natal, a aflição,  

principalmente pela mãe de Ana Terra, dona Henriqueta, que teme pelo futuro da 

filha. 

Item Frases Página 

5 Medo E se fosse um índio? [Ana Terra] p.106 

6 Medo Em todas aquelas caras havia um retesamento de músculos, já 
uma rigidez agressiva. [homens da família] 

p.107 

7 Medo Viviam com o coração na mão. [família] p.108 

 

8 Tristeza Naquela casa, nunca entrava nenhuma alegria. [dona Henriqueta] p.108 

 
Quadro 5 – Núcleo “morte” parte 2 

Fonte: compilação da autora 
 
 
   

7.2.2 Minissérie parte 2  
 

Ana está na sanga lavando roupa e cantarolando, escuta um barulho que 

desperta sua atenção. Ela, demonstrando medo, apanha uma pedra e caminha em 

direção ao barulho, quando vê um homem caído sobre a pedra (figura 7) [corte de 

cena]. Seu pai e seus dois irmãos estão em pé ao lado do homem ferido, e 

comentam que “parece índio”, e removem o homem ensanguentado da beira da 

sanga, e o levam dali para o galpão da estância.  
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7.2.3 Análise 
 

Na minissérie, essa parte é rapidamente exposta, os núcleos são apenas os 

de “morte”, sendo compartilhados entre as duas mídias os itens 5, 6 e 7. Na 

minissérie foi excluída o item 8 da longa conversa entre Ana e sua mãe, sobre o 

medo de viverem afastadas da civilização. A concentração das cenas da minissérie 

é somente na descoberta do índio.  

 
 
Figura 7 – O encontro de Pedro 
Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

 

7.3 SALVAÇÃO DE PEDRO 

 

7.3.1 Livro parte 3: p. 109-111 

 

 

Após a chegada daquele homem misterioso é destacada a ambiguidade de 

sentimentos entre o medo e o desejo na protagonista Ana.  
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Item Frases Página 

9 Beleza26 Era uma face lisa, sem um único fio de barba, e dum bonito que 
chamava a atenção por não ser comum...[Ana Terra] 

p.109 

10 Desejo Havia ainda um outro elemento de inquietação e estranheza: era 
aquele torso nu e musculoso, aquele peito largo e suado, que 
subia e descia ao compasso da respiração. 

p.109 

 
Quadro 6 – Núcleo “vida” parte 3 

Fonte: compilação da autora 

 

7.3.2 Minissérie parte 3  
 

Maneco Terra decide prestar assistência ao índio; Ana e sua mãe lavam o 

ferido que tem o dorso nu (figura 8).  

 
 

Figura 8 – Salvação de Pedro 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

 

                                            
26 “Do ponto de vista cristão, o belo é o reflexo da beleza e da perfeição divinas [...]” (LURKER, 2003, 
p.244). 
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A protagonista está assustada, parece nunca ter visto alguém como o índio, 

e há resistência em cuidá-lo. Ao limpá-lo encontra um punhal, seu pai e irmãos 

entreolham-se, e mesmo com desconfiança, os homens da família decidem salvá-lo, 

removendo a bala que o homem tem presa ao ombro; as mulheres assistem 

assustadas à remoção. Após a cirurgia, Maneco admira o punhal. Ao referir-se 

àquele homem estranho, usam palavras como: índio, bicho, homem, diabo e animal.  

 

 

7.3.3 Análise 
 

Com alguns deslocamentos de sequência, a adaptação segue a narrativa 

proposta pela obra original, com o uso das mesmas frases escritas no livro, como da 

descrição do índio: “- É muito alto para ser índio e a pele é mais clara que a dos 

bugres27“ (VERISSIMO, 2012, p. 110). 

Sobre a preocupação da ferida causada pela bala: “- Será que vai arruinar?” 

(VERISSIMO, 2012, p. 110). 

Os itens 9 e 10 são compartilhados nas duas mídias, através das imagens 

percebe-se o conflito de Ana na resistência em admirar aquele homem diferente aos 

dos que conhece e convive.  

 

 

7.4 A IDENTIDADE DE PEDRO 

 

7.4.1 Livro parte 4: p.111-114 

 

 

O núcleo de “morte” é retomado, há claramente sentimentos de desejo 

implícito e desconfiança explícita. A identidade do homem ferido, do mestiço de pele 

morena e cabelos pretos é revelada.  

 

                                            
27 Índio, silvícola (NUNES; NUNES, 1982, p.75). 
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Item Frases Página 

11 Medo Os Terras, sem afastar os olhos dele, mantinham-se imóveis e 
calados onde estavam, numa espera meio agressiva 

p.111 

12 Medo - Castelhano? 

- No. 

- Continentino? 

- No 

p.112 

13 Medo Donde está meu punhal? p.113 

 
Quadro 7 – Núcleo “morte” parte 4 

Fonte: compilação da autora 

 

Item Frases Página 

14 Gratidão - Amigo. [...] O índio ainda sorria quando murmurou:  

- Louvado seja nosso senhor.  

p.112 

15 Bondade Tinha uma voz que não se esperava daquele corpo tão vigoroso: 
macia e doce. 

p.112 

 
Quadro 8 – Núcleo “vida” parte 4 

Fonte: compilação da autora 

 

 

7.4.2 Minissérie parte 4  
 

A família Terra está apreensiva com aquele desconhecido que estavam 

salvando. À mesa, Dona Henriqueta sugere que alimentem o índio, para que se 

recupere logo. Maneco Terra – mesmo contrariado, manda Ana levar uma 

“guampa28 de leite” para o desconhecido. No galpão, ela agacha-se, aproximando-se 

dele e o levanta pelo pescoço para derramar o leite em sua boca (figura 9). O índio, 

está sobre um pelego29, delira e fala palavras estranhas. Então, abre os olhos e fixa 

seu olhar em Ana Terra, nesse transe, estende a mão e a chama de Rosa Mística.  

Ela amedrontada recua e o corrige: “– Ana, meu nome é Ana, índio” [corta cena]. 

A família Terra reúne-se novamente em torno do índio, Dona Henriqueta 

afirma que o índio estava falando em língua de padre (latim). 

                                            
28 Chifre preparado para ser usado como copo ou como vasilha para guardar líquidos (NUNES; 
NUNES, 1982, p.235). 
29 Pele de carneiro ou de ovelha, de forma retangular, com a lã natural (NUNES; NUNES, 1982, p. 
361). 
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Figura 9 – Ana e Pedro 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

Imagens revelam a transe do índio, como as imagens da guerra guaranítica, 

das missões sendo consumidas pelo fogo, destruindo tudo. Um padre lhe entrega o 

punhal e diz a mensagem: “- A rosa mística te guardará”. 

Por um momento levanta e saúda a todos. Maneco Terra o interpela, 

perguntando seu nome, ao que índio responde ofegante que se chama Pedro 

Missioneiro. 

A partir daí há o diálogo entre Pedro e Maneco, que desconfiado pergunta 

sobre sua procedência, criação, atividades e finalmente sobre as provas disso. É 

quando Pedro procura pelo punhal, o qual prova a veracidade da história das 

missões e suas origens. Maneco, sem perder o controle, responde que o punhal 

está bem guardado. Mesmo angustiado Pedro encontra um pedaço de papel, abre-o 

e mostra para que leiam, quando Maneco responde o que considera uma afronta: “- 

Aqui ninguém sabe ler!”. 
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Assim, calmamente Pedro lê a carta reveladora de que é um tenente (figura 

10), um cavalheiro, companheiro leal e valoroso que serviu em diversas batalhas 

contra os castelhanos ao lado de Rafael Pinto Bandeira.  

 
 

Figura 10 – A revelação através da leitura 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005)  

 

A família se entreolha espantada, Pedro termina seu contato explicando que 

Rosa Mística é Nossa Senhora. Maneco não fica convencido, mas diz à família que 

seguirão cuidando do homem. Pedro sorri para Ana e ela baixa sua cabeça. 

 

7.4.3 Análise 
 

Todos os itens dos núcleos de “morte” e “vida” (11-15) são compartilhados 

nas duas mídias. Há uma grande fidelidade pelo que o livro expõe, porém a força 

mística de Pedro é parcialmente contada. 
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7.5 O PUNHAL30  

 

7.5.1 Livro parte 5: p.114-116 

 

 

Pedro Missioneiro foi conquistando a família Terra, primeiro com sua 

milagrosa e rápida recuperação, e logo após por sua serventia. Trabalhava em 

silêncio, buscava agradar a família, fazendo oferendas, levando mel, frutas e caça. 

Através de sua habilidade com a doma31 dos cavalos, Maneco decide deixá-lo viver 

na estância para realizar essa atividade, e assim despreocupa dona Henriqueta da 

angústia que algo acontecesse com os filhos na lida32 do campo.  

Item Frases Página 

16 Desconfiança Índio é bicho traiçoeiro. p.115 

17 Desconfiança Pelas dúvidas, eles mantinham o punhal de Pedro fechado a 
chave numa gaveta e conservavam o índio sob severa vigilância 

p.115 

   

 
Quadro 9 – Núcleo “morte” parte 5 

Fonte: compilação da autora 

 

 

Item Frases Página 

18 Gratidão  No dia seguinte acordou antes de o dia raiar e foi ordenhar as 
vacas no curral. Ao sair da cama, d. Henriqueta encontrou uma 
vasilha cheia de leite à porta da cabana 

p.115 

 

19 Renovação [...] e pelo cheio do ar, pelo calor que começava, pelo aspecto dos 
campos e das árvores, os Terras sentiram que entrava o verão. 

p.116 

 
Quadro 10 – Núcleo “vida” parte 5 

Fonte: compilação da autora 

 

 

 

                                            
30 O punhal também entendido aqui como espada pode simbolizar: “[...] portadora de forças 
misteriosas, relacionada ao fogo, relâmpago, sol [...] [tem] um sentido fálico” (LURKER, 2003, p.237). 
E também: “[...] simboliza as virtudes militares, a força masculina e a valentia, e é, às vezes, também 
um símbolo fálico. Separa o bem do mal, simbolizando a justiça” (MARCONDES, 2010, p.71). 
31 Ato de amansar um animal xucro (NUNES; NUNES, 1982, p.152). 
32 Trabalho (NUNES; NUNES, 1982, p.266) 
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7.5.2 Minissérie parte 5 

 

 

A família segue reunida no rancho quando são surpreendidos por Pedro, que 

vem à porta para pedir a devolução do punhal. Todos ficam admirados com a 

recuperação do homem, mas Maneco o interpela e o chama de índio, na intenção de 

colocá-lo no devido lugar. Pedro, porém, corrige-o dizendo o próprio nome. Maneco 

responde que quando ele for embora seu punhal será devolvido. Nesse momento, 

assim como no livro, o item 16 é mencionado. 

A próxima cena mostra Ana no galpão recolhendo as roupas para lavar na 

sanga, e com aspecto juvenil ela encosta seu rosto para sentir o cheiro das roupas 

de Pedro (figura 11), quando a mãe a interrompe, e Ana, ao contrário do que deixa 

transparecer, diz que tem nojo do cheiro do índio. A mãe a consola: “- É cheiro de 

homem, é tudo igual”. Mas, para Ana, aquele cheiro é diferente, aquele cheiro 

desperta o desejo e o medo de ter seus pensamentos descobertos. Um tanto 

embaraçada sai do galpão levando a trouxa de roupas embaixo do braço. 

 
 

Figura 11 – O cheiro de Pedro 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 
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Na sequência, Pedro, com seu lenço vermelho a cabeça, está dominando 

um cavalo junto a Antonio e Horácio, enquanto Maneco os observa. Ana, ao longe, 

também o observa. Segue o encilhamento do cavalo, enquanto ela entra em casa 

com um feixe de lenha, e é quando escuta os cavalos e o vê pela janela, era Pedro 

domando cavalos chucros33 (figura 12). Maneco Terra fica satisfeito e elogia o 

trabalho de Pedro.  Este conta que aprendeu a doma, entre outras atividades como 

arquitetura, música e escultura, nas missões. Maneco segue a indagar o índio sobre 

o que pretende, já que se encontra na estância há 4 luas. Pedro responde já ter 

pago sua dívida com a família que o salvou, porém diz que se afeiçoou à família, e 

assim Maneco deixa-o livre para sua partida, mas se quiser também lhe dá o 

consentimento para ficar.  

 
 

Figura 12 – Pedro na lida do campo 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

 

 

                                            
33 Bravio, esquivo, não domado; amargo (NUNES; NUNES, 1982, p. 118). 



81 

7.5.3 Análise 

 

 

Há o equilíbrio entre os sentimentos antagônicos dos núcleos de “vida” e 

“morte”. Os itens 16 e 17 estão declaradamente nas duas mídias. As dúvidas quanto 

à veracidade das histórias contadas pelo índio são mais evidentes na fala, enquanto 

as ações de gratidão dele são mostradas nas imagens, fazendo calar as dúvidas da 

família quanto a Pedro. O uso de roupas e acessórios em vermelho e branco, 

usados por Pedro, ilustram as cores que denotam alegria34, assim como 

representam a chegada do verão, que, ao contrário do inverno, denota tristeza. 

 

 

7.6 A ACEITAÇÃO DE PEDRO 

 

7.6.1 Livro partes 6-7: p. 116-123 

 

 

Na parte 6 (p.116-120), em que o calor do verão está acirrado, Ana tem 

desconfortos, sente-se mal, enjoada. A presença de Pedro a angustia, pois reúne 

um fascínio mascarado a um evidente desejo de maltratá-lo.  

Apesar disso, os sentimentos antagônicos de “vida” e “morte” têm um 

equilíbrio de forças nesse capítulo. A “morte” abre espaço para a reflexão do 

sentimento de repulsa e a ponderação a leva à aceitação. Já sobre a “vida” é 

mantido o controle sobre a consumação do desejo. A família Terra aceita Pedro, não 

como um igual, mas como alguém útil e assim o mantém em sua estância.  As 

relações com a “morte” agora são de aceitação e renúncia a um passado que 

evidentemente já na existe mais. 

 

 

 

                                            
34 “A alegria se expressa através de determinados comportamentos e em cores simbólicas Vermelho 
e branco são as cores da juventude e da beleza, assim como da disposição festiva e da 
alegria”(LURKER, 2003, p.14). 



82 

Item Frases Página 

20 Desconfiança Aquela voz lhe fazia mal: era doce demais, macia demais; não podia 
ser voz de gente direita. 

p.117 

21 Rejeição Quando o via, sentia uma coisa que não podia explicar: um mal-estar 
sem nome, mistura de acanhamento, nojo e fascinação. [Ana sobre 
Pedro] 

p.117 

22 Inveja E Pedro beijava a flauta com seus beiços carnudos. p.119 
23 Tristeza De repente Ana Terra descobriu que aquela musica estava 

exprimindo toda a tristeza que lhe vinha nos dias de inverno quando 
o vento assobiava e as árvores gemiam – nos dias do céu escuro em 
que olhando a soledade dos campos, ela procurava palavras para 
tanto. Agora a flauta do índio estava falando por ela... 

p.119 

24 Tristeza No momento em que ele abriu a porta, Ana Terra por um instante, 
ouviu e sentiu a chuva, o vento, a noite e a solidão. [Pedro deixando 
a casa em direção as sua choupana] 

p.120 

 
Quadro 11 – Núcleo “morte” parte 6 
Fonte: compilação da autora 

Item Frases Página 

25 Desejo Mas o que maior mal-estar lhe causava, o que mais exasperava, 
era o cheio de suor de Pedro que lhe chegava as narinas quando 
ele passava perto, ou que ela sentia nas camisas dele que tinha 
de lavar juntamente com a roupa do pai e dos irmãos. O cheiro de 
Pedro era diferente do de todos os outros.   

p.117 

26 Alegria Foi então que deu com os olhos de Pedro e daí por diante, por 
mais esforços que fizesse, não conseguiu desviar-se deles. 
Parecia-lhe que a musica saía dos olhos do índio e não da flauta 
[...]  

p.119 

27 Confiança  Maneco abriu a gaveta da mesa, tirou de dentro dela o punhal e 
atirou-o para Pedro, que o apanhou no ar. 

p.119 

 
Quadro 12 – Núcleo “vida” parte 6 

Fonte: compilação da autora 

 

Na parte 7 (p. 120-123) estão os contos transmitidos oralmente por Pedro, 

que conhecia diversas lendas do folclore, e com o convívio transmitia à família Terra 

esses causos35 com muito entusiasmo. Contou as lendas da “Teiniaguá” (p.130), “A 

mulita”36 e “Nossa Senhora” (p.121) e “Boitatá” (p.129).  E é nessa parte que há o 

confronto entre o protagonista Pedro e seu antagonista Maneco, com seus 

pensamentos opostos. São dois sujeitos com posições muito diferentes e definidas: 

Maneco “[...] era um homem positivo, que costumava dar nome aos bois e não 

gostava de imaginações” (p.122). Quando estivera em Porto Alegre, “[...] achara 

tudo uma porcaria. Lá só valia quem tinha um título, um porto militar ou então quem 

vestia batina” (VERISSIMO, 2012, p.125). Acreditava somente no trabalho e em si 

                                            
35 35 Caso, conto, acontecimento, história, narrativa. (NUNES; NUNES, 1982, p. 100) 
36 Espécie de tatu de pequeno porte, de carne muito saborosa. (NUNES; NUNES, 1982, p. 319) 
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mesmo, de resto sabia que era uma grande estupidez esperar por ajuda, seja do 

governo, da igreja ou de qualquer outra coisa. 

Pedro, ao contrário, possuía uma grande fé e bondade, e parecia que tudo 

que acontecia tinha um propósito divino que cabia a ele entender e aceitar. De fato, 

as lendas trazidas por Pedro para a família Terra eram histórias de sabedoria de 

vida, que possuíam um propósito claro em ensinar as pessoas a lidar com os 

problemas rotineiros. 

Item Frases Página 

28 Descrença Deus ajuda quem com o sol se levanta e com o sol se deita, 
cuidando de suas obrigações. [Maneco] 

p.122 

29 Descrença - Pode ser bobagem. [...] Mas é bonito. [disse D. Henriqueta] 

- E sem serventia – completou o marido -, sem serventia como 
quase tudo que é bonito. [sobre o causo de Pedro] 

p.122 

 
Quadro 12 – Núcleo “morte” parte 7 

Fonte: compilação da autora 

 

Item Frases Página 

30 Gratidão - Então é por isso que vosmecê não come carne de mulita? 
[Horácio] 

- A mulita ajudou a virge – respondeu Pedro simplesmente. – E 
Nossa Senhora é minha mãe 

p.123 

 
Quadro 13 – Núcleo “vida” parte 7 
Fonte: compilação da autora 

 

 

7.6.2 Minissérie parte 6  

 

 

Havia uma mudança de tempo, ventava e Ana trazia junto de si um 

vasilhame enquanto sua mãe passa as roupas ao ar livre e comenta sobre a 

possibilidade de chover. Ana para e responde ser mais que uma mudança de tempo, 

e sua mãe entende essa afirmação como um mau agouro.  

A próxima cena mostra Pedro construindo sua choupana, preparando pratos 

de barro ao lado de um forno e depois construindo uma flauta. Assim que termina, 

se põe a tocar uma melodia. 
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Na cena seguinte a família está reunida fora do rancho, tomando chimarrão 

com a fogueira acesa. Pedro aproxima-se, saúda e pede licença para tocar. Maneco 

sem entusiasmar-se, manda-o sentar. Pedro inicia sua triste melodia. Ana o olha de 

soslaio, toda família em silêncio o ouve. Sem nada mencionar, Maneco se levanta e 

lança o punhal a Pedro que pega no ar (figura 13). 

 
 

Figura 13 – A devolução do punhal 
Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

 

7.6.3 Análise 

 

 

A partir dessas cenas da minissérie observa-se a recriação do texto, há o 

deslocamento da ordem sequencial do que há no livro para minissérie, como na 

cena em que Ana prevê mudanças, não somente de tempo, mas de circunstâncias, 

como um mau agouro. No texto original, essa parte da narrativa está mais adiante, 

citada no item 40. Outros deslocamentos da narrativa foram verificados, como o 

cheiro de Pedro, do item 25, pertencente à “minissérie parte 5”. Ou ainda da 

recriação, como ocorre a devolução do punhal a Pedro. Na obra original o punhal 

estava guardado em uma gaveta cerrado a chave (item 17), e não preso à cinta de 

Maneco, como na minissérie. 
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Os causos contados por Pedro foram excluídos na adaptação para a 

televisão, também não há nenhuma referência na minissérie, nem a suposição dele 

acreditar que Nossa Senhora é sua mãe; nesse sentido, os itens 28, 29 e 30 – da 

parte 7 do livro, não foram consideradas na minissérie.  

 

7.7 O ENAMORAMENTO POR PEDRO  

 

7.7.1 Livro partes 8, 9 e 10: p.123-135 
 

Na parte 8 (p.123-128), Ana continua a ter mal-estares e quando observa 

Pedro tocando a flauta se aborrece ainda mais com a música produzida por ele. Há 

um misto de sensações desagradáveis que ocultam o secreto desejo de Ana. Ela já 

começa a trair-se e a demonstrar o contrário daquilo tudo que dá a conhecer. 

Item Frases Página 

31 Desprezo O som da flauta aumentava-lhe a sensação de calor, preguiça e 
mal estar.  

Se ele parasse de tocar, era melhor... [disse Ana a sua mãe]  

p.127 

32 Medo A sanga era para Ana um espécie de território proibido: significava 
perigo. A sanga era Pedro. 

p.127 

33 Desprezo E pensava em Pedro só porque, além do pai e dos irmãos, ele era 
o único homem que havia na estância. Só por isso. Porque na 
verdade odiava-o. 

p.127 

34 Desprezo -Se ele parasse de beijar! – exclamou ela. [Ana] e percebendo que 
tinha dito beijar em vez de tocar, ficou vermelha e confusa. 

p.128 

 
Quadro 14 – Núcleo “morte” parte 8 
Fonte: compilação da autora 

 

 

Item Frases Página 

35 Desejo E o pior é que sentia os bicos dos seios (só o contato com o 
vestido dava-lhe arrepios) [...] 

p. 127 

36 Desejo Muitas noites, quando perdia o sono, ficava pensando em como 
seria a sensação de ser abraçada e beijada, penetrada por um 
homem. Sabia que eram pensamentos indecentes que precisava 
evitar. [...] E agora ali no calor do meio dia ao som daquela 
música, voltava-lhe o intenso como nunca o desejo de homem.  

p. 127 

 
Quadro 15 – Núcleo “vida” parte 8 
Fonte: compilação da autora 
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Na parte 9 (p.128-132), Ana cede ao sentimento de compaixão, não há nada 

de errado naquele homem, ao contrário, ele é tão diferente do que conhece que 

gostaria de odiá-lo, de fato ela não consegue, e enfim o aceita.  

Item Frases Página 

37 Coragem Pedro olhava para a lua. Ana esforçava-se para não atentar nele, para 
ignorar sua presença. Sentia que agora, na noite morna e calma, não 
o odiava mais. Chegava a ter pena dele, de sua solidão, da sua 
pobreza, do seu abandono, da sua humildade serviçal. [Ana sobre 
Pedro] 

p. 128 

 

Quadro 16 – Núcleo “vida” parte 9 
Fonte: compilação da autora 

 

Na parte 10 (p.132-135), o calor insuportável daqueles dias provoca em Ana 

a vontade de refrescar-se na sanga, prática tão comum em outros tempos, mas que 

devido a presença de Pedro tornara-se perigoso. Ela sabia o que poderia acontecer 

e temia, embora desejasse. Fica evidente nos sonhos, pois não há o controle, e o 

que aflorava em seu descanso afirmava seus desejos, refrescar o calor daquele 

verão e o de dentro de si.  Sem mais pensar nas possíveis consequências, Ana, 

num impulso, salta da cama e parte em direção à sanga. 

Item Frases Página 

38 Medo Ana sentiu que um touro37 vermelho lhe lambia as pernas, enquanto 
ela se retorcia toda arrepiada de medo, nojo e desejo... 

p.134 

39 Medo E ouviu Pedro caminhar, aproximar-se num ruído de ramos 
quebrados, passos na água, seixos que se chocam. Apertava os 
lábios já agora com medo de gritar. Pedro estava tão perto , que ela 
sentia sua forma dum cheiro e dum bafo quente. 

p.135 

 

Quadro 17 – Núcleo “morte” parte 10 
Fonte: compilação da autora 

 

Item Frases Página 

40 Coragem Era ao mesmo tempo uma falta de ar, uma impaciência misturada 
com a impressão de que alguma coisa – que ela não sabia bem 
claramente o que era – ia acontecer, alguma coisa tinha de 
acontecer. 

p.133 

41 Alegria Deitou-se à beira da sanga, puxou a saia para cima dos joelhos, 
mergulhou as pernas na água, com um débil suspiro de alivio, e 
cerrou os olhos. 

p.134 

42 Alegria 
 

Sentiu quando o corpo do índio desceu sobre ela, soltou um gemido 
quando a mão dele lhe posou num dos seios e teve um arrepio 
quando essa mão lhe escorregou pelo ventre, entrou-lhe por debaixo 
da saia e subiu-lhe pelas coxas [...] Numa raiva Ana agarrou com 
fúria os cabelos de Pedro, como se os quisesse arrancar. 

p. 135 

 

Quadro 18 – Núcleo “vida” parte 10 
Fonte: compilação da autora 

                                            
37 “Como o grande fertilizador é portador da força vital e transmissor da água da vida” (LURKER, 
2003, p.729) 
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7.7.2 Minissérie parte 7  

 

 

Ana está deitada sobre as pedras da sanga, Pedro toca seu rosto, seus 

lábios e aproxima os dele cada vez mais. Dona Henriqueta a acorda, Ana está 

sonhando (figura 14). Ela conta que sente nojo quando o índio toca a flauta, sua 

mãe diz que vai lhe trazer um chá de cidreira, mas Ana a impede, pois tem medo. 

Medo de ficar solteira, de nunca vestir um vestido vermelho e diz que é destino. 

Mesmo com a janela aberta por dona Henriqueta, Ana continua a delirar e a sentir 

calor. 

 
 

Figura 14 – Ana e o sonho 
Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

Na próxima cena Pedro está absorto, contemplando seu punhal ao pé de 

uma árvore. Ana, por sua vez, está dirigindo-se para a sanga, senta-se em sua 

beirada e percebe que está sendo observada. A cena é cortada, e, imediatamente, 

em plano conjunto está Dona Henriqueta fiando na roca. A cena volta para a sanga 

com Pedro dirigindo-se a Ana, que imóvel o espera. Pedro entra na sanga e agacha-

se, os dois personagens se olham (figura 15). 



88 

 
 

Figura 15 – A entrega de Ana 
Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

Ana entra na sanga também, abraçam-se e beijam-se [corta]. Dona 

Henriqueta pressente algo e para de fiar [corta].  Em um plano geral há uma revoada 

de pássaros. O casal despede-se, a cena é fechada com o punhal de Pedro sendo 

mergulhado e enterrado na sanga (figura 16). 

 
 

Figura 16 – Missão cumprida 
Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 
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7.7.3 Análise 

 

 

Foram reunidas as partes 8, 9 e 10 por terem sido condensadas na 

adaptação da minissérie. As cenas são gradativamente recriadas, realizando uma 

nova obra igualmente bela. Notam-se diversas diferenças, como o desejo e a 

repulsa de Ana por Pedro que são sutis, quase imperceptíveis. Os detalhes descritos 

no livro possuem uma erotização (itens 35 e 36) muito maior do que na mídia 

televisiva, fato que pode ser entendido em razão do horário não tão tardio para que 

cenas mais eróticas pudessem ser mostradas, e à censura, que ainda vigorava no 

país. No sonho de Ana diversos itens foram condensados, como os itens  31, 34 e 

38, criando uma leitura diferenciada da oferecida pelo livro. Ana revela o medo, a 

angústia por acreditar que sua sina será ficar sozinha, sem nunca usar um vestido 

vermelho. Outros itens foram descartados, como os itens 32 e 33.  

A transposição para a obra televisiva possui sutileza (item 42), que em 

conjunto com as imagens e a trilha sonora demonstram a suavidade da descoberta 

do amor. Importante ressaltar o fechamento das cenas com o punhal (figura 16), 

determinando o instante do início da criação do povo sul rio-grandense,  

miscigenando povos originários sul-americanos e brancos (descendentes de 

bandeirante advindos da capitania de São Vivente): “Elo entre a vida e a morte, o 

punhal acompanha a construção e uma linhagem fundadora do Rio Grande” 

(PESAVENTO, 2001, p. 48). O punhal representa a relação sexual entre Ana e 

Pedro, e a formação de uma nova cultura. 

 

 

7.8 O FIM 

 

7.8.1 Livro parte 11: p. 135-140 

 

 

O verão estava a findar-se. Ana Terra, após a alegria do descobrimento do 

amor com Pedro Missioneiro, está em outro dilema, sente-se envergonhada, e tem a 

impressão de que por um simples olhar sua família poderia descobrir seu segredo. 

Não sabia ao certo o que sentia em relação a Pedro, mas aos poucos percebeu que 
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nada mais poderia ser como antes, principalmente quando lua após lua seu ventre 

iniciou a crescer. O encantamento do amor trouxe a realidade de uma gravidez que, 

sabia ela, não seria aceita por sua família.   

Item Frases página 

43 Medo Aquele momento que passara com o índio à beira da sanga lhe 
havia ficado na memória duma forma confusa. Lembrava-se duma 
exaltação tocada de horror, dum doloroso dilaceramento misturado 
de gozo, e também do desespero de quem faz uma coisa que teme 
só para se livrar as obsessões desse temor. 

p.135 

44 Medo Chegava a conclusão de que o horror de que o pai e os irmãos 
descobrissem tudo era o sentimento que dominava todos os outros, 
até mesmo o desejo de ser de novo tomada pelo índio. [...]  

p.135 

45 Desprezo Eles tratavam Pedro como um ser inferior e não lhe passaria nunca 
pela cabeça a ideia de que Pedro Missioneiro jamais pudesse fazer 
parte da família. 

p.135 

46 Medo Ana começou a observar a lua, e viu-a passar por todas as fases: 
seu incomodo mensal não veio.  

p.136 

47 Medo  [...] Se me pai e meus irmãos descobrem, eles nos matam. Vamos 
embora. [Ana] [...] 
-Demasiado tarde. Voy morrer. [...] 
-Eu vi... vi quando dois hombres enterraram mi cuerpo cerca dum 
árbol. Demasiado tarde. [Pedro] 

p.137 

48 Tristeza Que será que vai acontecer agora, Ana?  [dona Henriqueta] [...] 
Num súbito acesso de nervos, quase gritando, Ana desabafou: 
- Mas eu vou ter um filho!  

p.138 

49 Medo Ana Terra, sem compreender bem o que via, seguia com os olhos 
os movimentos dos irmãos, que montaram nos seus cavalos e 
levando um terceiro a cabresto, seguiram a trote na direção da 
sanga. Ouviu quando o pai lhes gritou: 
- Bem longe daqui... 

p.139 

 
Quadro 19 – Núcleo “morte” parte 11 
Fonte: compilação da autora 
 
 

Item Frases Página 

50 Alegria E, no dia em que pela primeira vez ela sentiu em toda plenitude o 
prazer do amor, foi como se um terremoto tivesse sacudido o 
mundo. Voltou para casa meio no ar, feliz [...] 

p.136 

51 Alegria Ana sentiu uma súbita tontura acompanhada de náusea. Ficou 
então tomada de pânico, porque lhe ocorreu imediatamente que 
estava grávida. 

p.136 

52 Confiança Foi até a barraca do índio, contou-lhe que ia ter um filho e ficou 
ofegante à espera de uma resposta. [...] 
- Mui lindo. 
De repente Ana desatou a chorar [...] 
Chorou livremente por algum tempo. Pedro nada dizia, limitou-se a 
acariciar-lhe os cabelos. E, quando ela parou de chorar, pôs-lhe a 
mão espalmada sobre o ventre e sussurrou: 
- Rosa mística. 
[...] 
E deu-lhe o punhal de prata que trazia à cinta. 

p.136-8 

 
Quadro 20 – Núcleo “vida” parte 11 

Fonte: compilação da autora 
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7.8.2 Minissérie parte 8  

 

 

A família Terra continua em seu costumeiro dia a dia, enquanto Ana e Pedro 

vivem experiências do amor (figura 17). Ana, em um dos encontros, confessa a 

Pedro que tem uma grande angústia, tem medo de perdê-lo, medo de nunca mais 

vê-lo, ele lhe diz que isso é amor [corta].  

Em fragmento coletado da minissérie, Ana relata: 

- Dia e noite só pensando em teus olhos, tuas mãos [Ana]. 

- isso se chama amor e é mui lindo [Pedro]. 

 
 

Figura 17 – O amor entre Ana e Pedro 
   Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

Maneco procura por Ana, mas não a encontra, através da música há uma 

grande tensão [corta]. Ana despreocupada está na sanga com Pedro [corta]; em 

seguida a cena mostra-a contando os dias do atraso menstrual. Está preocupada, 

toca a barriga, e pensa: “[...] outra lua e até agora nada”. Sua mãe vai ao seu 

encontra e aflita pergunta o que está acontecendo. Ana, subitamente tem uma 

náusea e responde que quer ficar só e sai à procura por Pedro. De imediato, conta a 
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ele que está grávida. Pedro fica alegre e diz que a profecia foi revelada, que ele veio 

com esse propósito de fecundá-la, de “[...] semear teu ventre”. Ana tem medo e quer 

tirar o filho, mas Pedro calmamente diz que ela deve tê-lo, mostra-lhe um lugar 

secreto, uma gruta na qual diz: “- Nesse lugar terás teu filho”. Ana, desesperada, o 

interpela, diz que o pai não a perdoará e a matará. Pedro revela que ela não 

morrerá, mas sim ele. Conta-lhe sobre o dia que teve uma visão quando dois 

homens o enterraram perto de uma árvore. Ana sugere que ele fuja, mas ele 

resignado diz que precisa morrer e revela que será quando Ana vir-se num espelho 

de verdade. Entrega a Ana o punhal para que ela passe ao filho que terão. Pedro 

diz: “Uma geração vai, e outra geração vem; porém a terra para sempre permanece” 

(ECLESIASTES, 1:4-6). Assim, Pedro e Ana determinam o ciclo da vida. 

Antônio chega de Rio Pardo, e além do costumeiro carregamento de 

mantimentos, traz alguns presentes para a família: um facão para o irmão Horácio, 

para a mãe traz um terço benzido e, para a irmã, o objeto de desejo: um espelho. 

Ana se desespera quando vê sua imagem refletida (figura 18).  Lembra do que 

Pedro revelou [corta]. 

 
 

Figura 18 – A profecia 
Fonte: (O TEMPO [DVD], 2005)  
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Ana está no quarto, e conta à mãe que terá um filho, e teme ser morta pelo 

pai por causa da honra. A mãe a consola e diz que ele nunca faria isso. Dona 

Henriqueta aconselha-a contar ao pai aos poucos, porém antes de terminar a frase, 

Maneco Terra escutava a conversa e entra com olhar cheio de ódio, dizendo que 

não precisa contar mais nada. Chama Antonio e Horácio e manda encilhar os 

cavalos. Ana perde as forças e cai por terra. Os irmãos seguem a cavalo e 

encontram Pedro ao pé de uma árvore seca (figura 19). Horácio e Antonio mesmo 

com remorso, o atacam. Pedro está plácido e recebe as punhaladas sem nada 

expressar. Enquanto os irmãos montam o cavalo e partem, a câmara aproxima-se 

da árvore que revela uma cruz escavocada.  

 
 
Figura 19 – A espera pela morte 
Fonte: (O TEMPO... [DVD], 2005) 

 

7.8.3 Análise 
 

As obras literárias e televisivas chegam ao seu apogeu, nessa fase, 

novamente, os sentimentos do núcleo da “morte” estão mais presentes que os do 

núcleo da “vida”. Nessa parte da minissérie, o rompimento com a narrativa de Erico 
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Verissimo e a criação do adaptador e roteirista Doc Comparato se evidenciam. É 

através do desejo de vaidade de Ana – ver-se em um espelho, que o destino de 

Pedro se revela. Sua morte está próxima.  

As cenas na minissérie mostram uma menina em transformação, não uma 

mulher que arde em desejo como no livro. Na obra audiovisual há um lirismo na 

descrição da descoberta do amor. Diferente da obra original, onde há uma forte 

evidência de uma descrição lasciva, o item 50 aponta sobre essa transcrição, 

demonstrando a fragilidade de Ana frente à descoberta dos sentimentos de amor. 

Após esses acontecimentos, o núcleo de “morte” coloca-se novamente na 

descoberta de sua gravidez, quando o pai chama os filhos Horácio e Antonio para 

honrar a irmã. Destaca-se, nessa parte, a diferença da cena da morte de Pedro: na 

obra original os irmãos encontram Pedro e o levam para longe para executá-lo, 

enquanto na adaptação eles encontram a vítima, que os espera ao pé de uma 

árvore seca com a cruz escavocada, diferente do pensamento de Ana. Na obra 

original: “E Pedro lá ficou no chão frio, sem mortalha, sem cruz, sem oração, como 

um cachorro pesteado” (VERISSIMO, 2012, p. 141). 

Ana parece apática, mas é através dessa queda que ela se reconstrói. 

Assim quando toma o punhal para si, ela toma a missão de Pedro povoar um 

continente. O mito de “Gaia”, de povoar o mundo, inundar a terra e prevalecer o 

amor.  

 

 

7.9 RECOMEÇO 

 

7.9.1 Livro partes 12-13: p.140-145 

 

 

Havia silêncio em todos os componentes da família Terra após o ocorrido. 

Ana sentia que Pedro não existia mais, porém sua mãe a consolava dizendo que 

poderiam só tê-lo mandado embora, mas Ana tinha certeza. A tensão do núcleo de 

“morte” se apresenta novamente. Ana está insegura, desmotivada e deseja a morte 

para si (Livro parte 12: p.140-142). 
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Item Frases página 

53 Violência Viu quando um deles atirou uma pá no chão. Compreendeu 
tudo. Numa súbita revolta desejou erguer-se correr para os 
irmãos, meter-lhes  as unhas na cara, arrancar-lhes os olhos, 
mas ficou imóvel , sem animo para mover-se ou falar. 

p.140 

54 Violência Seus irmãos tinham levado Pedro para bem longe: três 
cavalos e três cavaleiros andando na noite. Pedro não dizia 
nada, não fazia nenhum gesto, não procurava fugir, sabia que 
seu destino ser morto e enterrado ao pé de uma árvore.  

p.140-1 

55 Desprezo E Pedro ficou lá no chão frio, sem mortalha, sem cruz, sem 
oração como um cachorro pesteado  

p.141 

56 Medo E um dia talvez se voltasse também contra ela . Porque era 
“filho das macegas” porque não tinha pai. [Ana pensando 
sobre o filho] 

p.141 

 
Quadro 21 – Núcleo “morte” parte 12 
Fonte: compilação da autora 

 
 

Item Frases Página 

57 Esperança Sentiu de súbito uma inesperada, esquisita alegria ao pensar 
que dentro de suas entranhas havia um ser vivo, e que esse 
era seu filho e filho de Pedro, [...] 

p 141 

58 Coragem - Deus é grande minha filha. Tem coragem. 

- Se eu tivesse coragem eu me matava. 

- A Vida é uma coisa que Deus nos deu e só Ele pode nos 
tirar. 

p.142 

 
Quadro 22 – Núcleo “vida” parte 12 
Fonte: compilação da autora 
 
 

No inverno, somente dona Henriqueta conserva o apreço e carinho por Ana, 

o restante da família a despreza e ignora. O pai e irmãos nem mesmo a olhavam. 

Ana agora tinha dois fardos: a cesta de roupa e o peso do filho na barriga.  Havia 

chegado a primavera, estação do florescer das flores, e a hora de Ana dar a luz 

também chegava. Numa noite em que os homens não estavam, nasceu Pedrinho, e 

foi dona Henriqueta quem lhe cortou o cordão umbilical. Logo após o nascimento, 

Ana já estava de pé para trabalhar, levando Pedrinho no cesto quando ia lavar roupa 

(Livro parte 13: p.143-145). 

Item Frases Página 

59 Desprezo Para Maneco Terra a filha estava morta e enterrada: não 
tomava conhecimento de sua presença naquela casa  

p.143 

 
Quadro 23 – Núcleo “morte” parte 13 
Fonte: compilação da autora 
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Item Frases Página 

60 Saudade Durante todo tempo que passava junto da sanga, a lembrança 
de Pedro permanecia com ela 

p.143 

61 Renovação Ela trazia Pedro dentro de si. Pedro ia nascer de novo e 
portanto tudo estava bem e o mundo no fim de contas não era 
tão mau.  

p.143 

62 Alegria Naquela noite nasceu o filho de Ana Terra. A avó cortou-lhe o 
cordão umbilical com a velha tesoura de podar. 

p.144 

 
Quadro 24 – Núcleo “vida” parte 13 
Fonte: compilação da autora 
 
 
 

7.9.2 Minissérie parte 9  
 

Ana já está deitada quando vê a sombra de dois homens com uma pá na 

mão, então ela entende tudo que aconteceu (figura 20). 

 
 
Figura 20 – O desaparecimento de Pedro 
Fonte: (O TEMPO ...,[DVD], 2005)  
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Na manhã seguinte fala com convicção à mãe sobre a morte de Pedro, e a 

mãe a consola, falando da grandeza de Deus, e pede para que tenha coragem e 

enfrente a vida. Ana diz que se Deus fosse grande não teria deixado matarem 

Pedro, e se tivesse coragem se mataria ou iria embora. Dona Henriqueta pede para 

que Ana fique, pois o lugar dela é ali, e pela experiência aprendeu: “[...] o tempo cura 

tudo, confia no tempo”. 

Ana segue o conselho e fia na roca e espera pelo filho que cresce enquanto 

seus irmãos trabalham na plantação. Até o dia que todos vão a Rio Pardo para o 

casamento de Antonio com Eulália. Ana constata que seus sonhos nunca irão se 

realizar, como ter o vestido vermelho que nunca vestiu e se casar. À beira da porta, 

despede-se da mãe enquanto o restante da família já está na carroça ou no lombo 

de um cavalo. 

E é na ausência da família que Ana se prepara para ter seu filho, ela leva 

consigo a tesoura de podar de Dona Henriqueta e segue para sanga, sentindo as 

dores do parto chega à gruta. Lá, de cócoras, tem o filho de Pedro, ela mesma corta 

com a tesoura o cordão umbilical de Pedrinho (figura 21).  

 
 
Figura 21 – O ciclo da vida 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 
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7.9.3 Análise 

 

 

Apesar de toda a tristeza advinda da perda de Pedro, e do desprezo que 

recebe da família, Ana resolve esperar pela passagem do tempo, até o nascimento 

de seu filho, que na minissérie, em uma passagem completamente recriada, Ana dá 

à luz sozinha na gruta. Os itens 53 e 58 estão apropriados à obra original, nas duas 

obras a ênfase é para os núcleos de “vida”, onde a esperança, a coragem e a alegria 

são mais resplandecentes que as cenas de “morte”. 

 

 

7.10 A MÁGOA DE ANA 

 

7.10.1 Livro partes 14-16: p.145-153 

 

 

Nas viagens que Maneco faz a Rio Pardo, Dona Henriqueta preocupada 

pergunta-lhe se o neto não será batizado, porém Maneco não consegue imaginar 

chamar o padre para tal feito, prefere acreditar que não tem filha nem neto. Na 

próxima vez que retorna da cidade, Maneco traz três escravos e Ana será a 

responsável pela alimentação deles. Ao retornar do galpão trazendo os pratos dos 

escravos, Antonio aproveita a oportunidade e aconselha Ana para não dormir 

também com os escravos. Ana num acesso de fúria grita: “- Assassinos!” Ela acusa 

os irmãos do feito covarde que tiveram ao matar Pedro (Livro parte 14: p.145-146). 

Item Frases página 

63 Rejeição -O melhor mesmo era ele ter nascido morto. [Maneco sobre o 
neto] 

p.145 

64 Desprezo -Vê se agora vai dormir com um desses negros! [Antonio, 
falando a Ana sobre os escravos adquiridos] 

p.146 

65 Tristeza -Assassino! [...]  

-Cobardes! [...] 

-mataram o Pedro – desabafou ela. – Assassinos [Ana 
respondendo aos irmãos] 

p.146 

 
Quadro 25 – Núcleo “morte” parte 14 
Fonte: compilação da autora 
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Seu irmão Antônio traz a esposa Eulália para morar na estância; a filha dos 

dois nasce e seu umbigo também é cortado pela avó. Logo depois, Dona Henriqueta 

fica doente; era inverno quando a mãe de Ana Terra morre e é um fato de regozijo 

para ela, que acredita na libertação da mãe em relação à escravidão de servir o pai. 

Apesar da amargura, Ana ainda confia na felicidade junto a Pedrinho (Livro parte 15: 

p.146-150). 

Item Frases página 

66 Amargura Ana não chorou. Seus olhos ficaram secos e ela estava até 
alegre, porque sabia que a mãe finalmente tinha deixado de 
ser escrava. [sobre a  morte de Dona Henriqueta] 

p. 148 
 

   
Quadro 26 – Núcleo “morte” parte 15 
Fonte: compilação da autora 

 
 

Item Frases página 

67 Confiança Seu único consolo era Pedrinho, que ela via crescer, dar os 
primeiros passos, balbuciar as primeiras palavras. 

p.147 

 
Quadro 27 – Núcleo “vida” parte 15 
Fonte: compilação da autora 

 

Nessa parte foi identificado o núcleo de “vida”, pela alegria de Pedrinho ao 

ver o trigo plantado pela família despontar do chão, e da reconciliação entre Maneco 

e Ana (através da aceitação do neto) (Livro parte 16: p.150-153). 

Item Frases página 

68 Alegria -Mãe! O trigo está nascendo. [Pedrinho] p.151 

69 Esperança Uma tarde, ao voltar da sanga, Ana viu Maneco Terra e  o 
neto conversando animadamente na frente de casa como dois 
bons amigos 

p.151 

 
Quadro 28 – Núcleo “vida” parte 16 
Fonte: compilação da autora 

 

 

7.10.2 Minissérie parte 10  

 

 

A família Terra recebe Eulália, esposa de Antonio, para residir na estância. 

Maneco, que continua a desprezar a filha e o neto, volta de Rio Pardo com o 

carregamento de mantimentos e três escravos. Ana foi incumbida de cuidar da 
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alimentação dos escravos. A família estava reunida na sala, dona Henriqueta e 

Eulália fiavam, e Antonio parecia apreensivo à porta aguardando Ana, que retorna 

ao rancho vinda do galpão onde estavam os escravos. Antonio lhe aconselha que 

não durma também com os “negros”. Ana, com lágrimas nos olhos revida, e chama 

os irmãos de assassinos, afirmando que eram covardes mataram Pedro. Pedrinho 

chora. Perplexos, todos se ressentem do ocorrido. 

 

 

7.10.3 Análise 

 

 

As cenas recriadas mostram a conflito que a família vive pelo desprezo a 

Ana e Pedrinho. Por sua vez, ela está triste pelo que o pai e os irmãos fizeram a 

Pedro. É uma situação de permanente tensão e mágoa. Constam nas duas mídias 

os itens 63, 64, 65, deslocado para parte 11 na minissérie, os itens 66 e 69, e 

excluídos os itens 67 e 68. 

 

 

7.11 SANTA FÉ 

 

7.11.1 Livro partes 17-21: p.152-168  

 

 

Era verão quando Maneco verificou que o trigo estava maduro e pronto para 

a colheita, nesse trabalho todos os integrantes da família estavam unidos; Maneco 

estava contente como Ana nunca tinha visto antes. Mas foi nesse período que uma 

notícia muito desagradável chegou aos ouvidos de todos. Um viajante que por ali 

passava contou sobre um grupo de castelhanos que estavam atacando as famílias. 

Todos ficaram apreensivos e passaram a preparar-se, carregando as armas para o 

possível ataque (Livro parte 17 : p.152-153). 
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Item Frases página 

70 Medo Um tropeiro que passara pela estância, rumo a Rio Pardo, 
contou-lhes, alarmado que um grupo de bandidos castelhanos 
se encaminhava para ali, saqueando estâncias, matando 
gente, violentando mulheres 

p. 152 
 

   
Quadro 29 – Núcleo “morte” parte 17 
Fonte: compilação da autora 
 
 

Item Frases página 

71 Renovação Uma tarde Ana Terra olhou bem para o filho e começou a ver 
nele traços do pai: os olhos meio oblíquos, as maças 
salientes, o mesmo corte de boca. [sobre Pedrinho] 

p. 153 
 

   
Quadro 30 – Núcleo “vida” parte 17 

Fonte: compilação da autora 
 

 

É nessa parte que acontece o ataque dos castelhanos, assim o núcleo de 

“morte” é retomado. O medo e a coragem estão lado a lado – assim como o pavor 

da morte. Antonio grita que os castelhanos estão chegando; Maneco ordena que as 

mulheres e crianças corram para o mato. Assim que um dos escravos conta que há 

mais castelhanos que os dedos de sua mão, Ana tem uma ideia e diz para o filho 

que leve a tia e a prima para o esconderijo, ele segurando o punhal diz que está 

armado. Em um ímpeto de valentia, Ana decide ficar para ajudar os homens e salvar 

as crianças e a cunhada, pois os castelhanos verão as roupas femininas e as 

procurarão por todos os lados. Assim ficando, pensarão que é somente Ana. Os 

castelhanos chegam, Antonio sai para negociar, enquanto Ana sente seu coração 

batendo muito forte e com medo, reza. Os castelhanos perguntam sobre os demais 

da casa, se havia mulheres, Antonio implora por suas vidas, mas não os convence, 

e assim começam os estampidos. Ana se atira a terra, há gritaria, os estrangeiros 

invadem a casa, matam os homens. De repente, Ana sente que a levantam, abre os 

olhos e vê homens sujos e fétidos agarrando-lhe, passando-lhe as mãos, 

perguntando sobre dinheiro, num movimento brusco rasgam-lhes as roupas, inicia o 

estupro coletivo (Livro parte 18 : p.153-157). 
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Item Frases página 

72 Medo Corram pro mato! – ordenou Maneco à filha e à nora. – E 
levem as crianças. Ligeiro! 

p.154 

73 Violência Mãos fortes agarraram Ana Terra no ar e puseram-na de pé. A 
mulher abriu os olhos: cresceram para ela faces tostadas, 
barbudas, lavadas em suor. [ataque dos castelhanos a Ana 
Terra] 

p.156 

74 Violência (sexual) Veio outro homem. E outro. E outro. E ainda outro. Ana não 
resistia mais. Tinha a impressão de que lhe metiam adagas no 
ventre. Por fim perdeu os sentidos. 

p.157 

   

   
Quadro 31 – Núcleo “morte” parte 18 

Fonte: compilação da autora 

 

Item Frases página 

75 Coragem  - E vosmecê sabe o que pode le acontecer? – Perguntou-
lhe o pai. Ana sacudiu lentamente a cabeça. [sobre a 
permanência de Ana na casa] 

p.155 

   
 
Quadro 32 – Núcleo “vida” parte 18 

Fonte: compilação da autora 
 

Depois do horror, Ana acorda, está suja, dolorida e sente-se imunda, 

levantou-se com dificuldade e notou que tudo estava terminado, levaram tudo: a 

colheita de trigo, as carretas, e seu pai, seu irmão e os escravos... todos estavam 

mortos. Ana não conseguia pensar, estava absurdamente transtornada. Seguiu 

como pode para o mato para encontrar seu filho, cunhada e sobrinha. Suspirou 

quando os encontrou e ficou sem saber como contar para cunhada o que tinha 

acontecido, por fim falou que estavam todos mortos. E elas, sozinhas, sem comida, 

sem nada mais (Livro parte 19: p.157-160).  

Item Frases Página 

76 Tristeza Olhou em torno e de repente lembrou-se de tudo. No primeiro 
momento teve a sensação de estar irremediavelmente suja, 
desejou um banho e ao mesmo tempo quis morrer. 

p.157 

77 Desprezo Ana finalmente recobrou a voz, e foi com frieza, quase com 
alegria, que disse: 

- Estão todos mortos. 

p.159 

78 Medo O que vai ser de nós agora? – Choramingou Eulália. p.162 

 
Quadro 33 – Núcleo “morte” parte 19 

Fonte: compilação da autora 
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Item Frases Página 

79 Esperança “Pedro! Pedro! Pedro!”, gritou. Mas ela não chamava o filho. 
Chamava o pai de seu filho, como se ele pudesse ouvi-la e vir 
socorrê-la. 

p.158 

 
Quadro 34 – Núcleo “vida” parte 19 

Fonte: compilação da autora 
 

No dia seguinte receberam uma visita, prenunciada por um mugido: era a 

vaca Mimosa que retornara. Ana ficou contente, teriam leite para as crianças. 

Pedrinho ajudava a mãe, Eulália chorava com a filha, e em seu desespero pergunta 

o que será delas? Ana repetiu as palavras de Dona Henriqueta: “O mundo é 

grande”. E quando tudo parecia perdido, Ana Terra se recompôs, estava decidida a 

lutar, a viver (Livro parte 20: p.160-163).  

Item Frases página 

80 Esperança  Mal raiou o dia, Ana ouviu um longo mugido. Teve um 
estremecimento, voltou a cabeça para todos os lados, 
procurando, e finalmente avistou uma das vacas leiteiras da 
estância, que subia a coxilha na direção do rancho. A Mimosa! 
[...] “Leite para as crianças”, pensou. 

p.160 

81 Coragem Mimosa... Mimosa valente ... [Pedro sobre a coragem da vaca] p.161 

82 Coragem Queria viver, isso queria, e em grande parte por causa de 
Pedrinho [...] Mas queria viver também de raiva de birra. A 
sorte andava sempre virada contra ela. Pois Ana estava agora 
decidida a contrariar o destino. 

p.162 

 
Quadro 35 – Núcleo “vida” parte 20 

Fonte: compilação da autora 

Decidida a viver, a sorte de Ana Terra teve uma reviravolta. Apareceram na 

estância duas carroças com uma família de mudança que se compadeceu daquela 

triste situação; estavam se dirigindo para um novo povoado. Ana ficou interessada e 

quis saber onde ficava, falou a Eulália que tanto fazia para onde iriam. Ana pediu 

para irem com a família, e que tinham dinheiro para pagar. Marciano Bezerra – era 

como se chamava aquele homem, disse que aquela viagem não seria fácil, mas 

também não achava certo deixar aquelas duas mulheres com duas crianças naquele 

abandono. Pensou e decidiu: “– Vamos embora!” (Livro parte 21: p.163-168). 

Ana Terra juntou sua trouxa e com Pedrinho, a cunhada e a sobrinha 

subiram na carroça, deixando tudo para trás. Renunciar ao passado e abrir espaço 

para o presente, para o futuro no povoado que se chamaria Santa Fé. 
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Item Frases página 

83 Tristeza - Mas que foi que aconteceu por aqui, ainda que mal 
pergunte? [...] 

- Castelhanada do inferno! (forasteiro) 

p.163 

 
Quadro 36 – Núcleo “morte” parte 21 

Fonte: compilação da autora 
 
 

Item Frases página 
84 Confiança -Pois então vamos, não é? – E acrescentou: - de qualquer 

modo, não é direito deixar vosmecês atiradas aqui sozinhas.  
P.165 

85 Esperança Não queria mais morrer. Viver era bom : ela desejava viver, 
para ver o filho crescer, para conhecer os filhos de seu filho e, 
se Deus ajudasse, talvez os netos de Pedrinho. 

p.167 

 
Quadro 37 – Núcleo “vida” parte 21 

Fonte: compilação da autora 

 

 

7.11.2 Minissérie parte 11  

 

 

No ano de 1782 Horácio encontra uma ponteira castelhana, enquanto isso 

Pedrinho corre perto do rancho e esbarra no avô que lhe dá carinhosamente ovinhos 

de quero-quero e abraça o neto (figura 22). Ana observa a cena, assim que nota a 

presença da filha, Maneco disfarça e volta com sua carranca. Horácio, aos berros, 

avisa sobre os castelhanos, Ana imediatamente ajuda a mãe doente a levantar-se 

para iniciar a fuga com a cunhada Eulália e Pedrinho. Ela apanha o punhal que 

guardava dentro de um baú. Os homens abrem o curral e libertam os animais.  

Antes de partir, Dona Henriqueta faz um pedido para que Maneco abençoe o neto 

que precisa da proteção do avô, ele promete tão logo a negociação terminar fará o 

que a mulher lhe pede. 

Cavalarianos se aproximam, os homens entram no rancho, enquanto as 

mulheres chegam à sanga e adentram na gruta. Ana pede a Eulália que cuide do 

grupo, e que dê o punhal a Pedrinho caso aconteça algo, pois ela decide se juntar 

aos homens da casa com a intenção de proteger as mulheres e crianças da família. 

Ao sair, pede força a Pedro Missioneiro, e com coragem volta ao rancho; Maneco 
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quando a vê, pergunta se ela imagina o perigo que corre, mas Ana resignada 

responde:  

- Minha honra está enterrada em um descampado.  

Maneco, sem nada para contestar aceita a colocação da filha.  

 
 
Figura 22 – A redenção 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

Quando os castelhanos chegam ao rancho, Maneco pede a Antonio que fale 

com os intrusos e ofereça dinheiro para que vão embora e conservem a vida dos 

habitantes da estância. Há um clima de tensão. Enquanto isso, Dona Henriqueta, 

sem forças, falece na gruta. 

Retoma a cena de Antonio negociando com os castelhanos, que perguntam 

por “mulheres” e por dinheiro, e recusam a oferta de Antonio, que é atingido.  É 

iniciado o ataque ao rancho, Ana atinge um homem e esconde-se no quarto. A casa 

é invadida e Ana continua no quarto com medo, enquanto reviram a casa 
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procurando dinheiro e objetos de valor. Assim que a encontram, olham-na e tocam-

na (figura 23). Há a sugestão do ataque sexual. 

 
 
Figura 23 – O estupro de Ana 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

Ana acorda e consegue sair do rancho em chamas. Ela está machucada, 

com as roupas sujas e rasgadas. Quando retorna à sanga, banha-se e chora 

desesperadamente. Encontra Pedrinho à espera dela, do lado de fora da gruta. Ana 

chama as demais, Eulália sai e relata que Dona Henriqueta está “fingido” de morta. 

Ana adentra a gruta e encontra o corpo da mãe e afirma que “[...] acabou tudo, 

acabou o sofrimento”. Ana sem paciência exclama para a cunhada sobre a morte de 

todos. Eulália, impactada com a notícia, diz que não está enxergando. Com a 

paciência recobrada, Ana ajuda a cunhada a voltar para o que restou do rancho. 

Enterram os mortos e o vento assovia (figura 24). Uma música encerra a cena.   
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No dia seguinte, Pedrinho chama sua mãe e relata que a vaca Mimosa 

retornou e sorri, Eulália canta sua tristeza, o vento assovia e Ana abraça o filho com 

o punhal na mão: “O tempo nunca fica parado parece o vento”. 

 
 
Figura 24 – A despedida da família Terra 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 

Ana entende as palavras de Eclesiastes, que a vida continua com seus 

giros, tudo que nasce, cresce e, em um dado momento, desaparece e reaparece, e 

assim completam-se os giros. 

Assim, num dia nublado, recebem a caravana de Marciano Bezerra, de 

passagem por aquele descampado. Intrigado ele pergunta o que aconteceu, e Ana 

conta-lhe sobre o ataque e as mortes. Abalado, Marciano diz estar indo para um 

novo povoado no alto da serra. Ana, timidamente pergunta se é longe, e ouve o 

forasteiro responder que “é uma boa caminhada”. Ela apresenta-lhe Eulália e 

Pedrinho, e pergunta se podem juntar-se a eles. Marciano não esconde delas a 

dificuldade que será subir a serra, mas pergunta a Ana se tem algum oficio. Ela ao 

observar o ventre crescido de uma das mulheres, responde que é parteira e que 

também sabe fiar na roca. O homem responde: “- Então vamos!”. 
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Ana recolhe dos escombros a roca, a tesoura, o punhal e pensa consigo que 

irá cumprir a profecia de Pedro Missioneiro: criar o filho sem assistência de homem 

algum. Fiar, cortar umbigos e ajudar a povoar o continente. Jura a si mesma que 

uma nova raça sairá daquela terra, e que nada impedirá seu caminho. Deixou para 

trás aqueles anos que vivera na estância porque agora o que restou da família Terra 

estava diante de si, do desconhecido mundo novo, com toda a vontade de viver para 

ver sua geração se procriando no povoado de Santa Fé (figura 25).  

 
 
Figura 25 – A caminho de Santa Fé 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005)  

 

 

7.11.3 Análise  

 

 

As duas obras se contrapõem, há poucas exclusões, somente os itens 71 e 

74, o restante todos foram incluídos. Personagens sim foram excluídos, ou tiveram 

seu destino diferenciado como a menina Rosa, filha de Eulália e Antonio, que não 

existe na minissérie, e Horácio que fora para Rio Pardo ser comerciante, mas na 
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minissérie ele morre no ataque dos castelhanos. Os demais todos foram citados, e 

acompanharam o mesmo percurso dado por Erico.  

Ana está diante de um novo horizonte e promete cumprir a missão de Pedro 

Missioneiro, criando seu filho para ser um homem valoroso e de bem. Essa é sua 

função e a motivação para seguir vivendo. 

 

 

7.12 LER A MINISSÉRIE, VER O LIVRO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANÁLISE 

 

 

Da leitura das 21 partes do capítulo de “Ana Terra”, pertencente ao tomo 1 

de  “O Continente”, foram selecionadas 85 citações ou passagens do texto escrito,  

analisadas e eleito um item que representaria o seu conteúdo distribuído nos 

núcleos de “vida” ou de “morte”.  

O gráfico abaixo ilustra a distribuição dos dois núcleos nas 21 partes 

analisadas do livro, percebendo-se que os itens pertencentes ao núcleo de “morte” é 

o que obteve os maiores índices, mantendo uma atmosfera de tensão em toda 

narrativa, decaindo na fase final. Nota-se que o ponto do clímax é exatamente no 

ponto central do gráfico, com o maior índice de itens do núcleo negativo.  

 
 

Gráfico 3 – Núcleos de “vida” e “morte”: total 
Fonte: compilação da autora 
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Quanto à transcriação das 85 citações analisadas, 62 foram transcriadas 

para a minissérie, o que representa 73% de aproveitamento do capítulo. As demais 

23 citações foram excluídas, conforme o gráfico abaixo. 

 
 
Gráfico 4 – Categorização nas partes do livro 

Fonte: compilação da autora 

Nessa representação foram incluídos somente os itens presentes na 

adaptação para a minissérie, assim distribuídos: 36 citações do núcleo “morte” e 26 

do núcleo “vida”. O destaque foi o item “medo”, com 18 ocorrências – 5 dessas na 

parte 11 do livro; já no núcleo “vida” a “alegria” foi o destaque, com 6 ocorrências, a 

maior parte ocorrida nas partes 10 e 11 do livro.  Dos demais itens, destacaram-se: 

desprezo, violência e tristeza do núcleo “morte”, e esperança, coragem e confiança 

do núcleo “vida”. 

A ambiguidade entre o bem e o mal foi interpretada como importante para o 

desenvolvimento da narrativa, pois se entende que essas oscilações são positivas 

para fidelizar o público a assistir esse produto televisivo.  A expectativa crucial que o 

público mantém é esperar que a heroína tão sofredora tenha sua recompensa, e 

encontre a felicidade, e isso é mantido até o final da trama.  



111 

Dos itens excluídos na minissérie, 12 foram do núcleo “morte”, destacando-

se: medo e tristeza. Já do núcleo de “vida” foram excluídos gratidão, desejo, 

saudades e coragem, no total de 11 itens. 

Sobre os núcleos abordados “morte” versus “vida”, em ambas as obras, 

tanto no livro como na minissérie, observaram-se o mesmo aspecto, a transmissão 

de uma atmosfera tensa revelando que o núcleo de “morte” se sobressaiu ao de 

“vida”, sendo que o item com maior quantidade de ocorrências foi o “medo”, com 18 

passagens, retratando essa sensação, o equivalente a 29% de ambos os núcleos, 

ou 50% somente do núcleo “morte”. Primeiramente, percebeu-se que esse item 

ocorreu em conjunto com outros itens relacionados ao núcleo “morte”, como a 

violência associada aos possíveis ataques dos castelhanos, bandoleiros e 

desertores (itens 1 + 2 + 7).  Após essa fase, o item sobre o “medo” foi depositado 

no sentimento negativo em relação a Pedro – que poderia ser um bandido ou um 

castelhano, assim o medo estava apoiado a outro item que intensificaria o núcleo de 

“morte” como a desconfiança (item 12 e 16).  A sensação de medo da família Terra é 

homogênea em todos os integrantes, porém, com a chegada de Pedro, que fora  

atingido por uma bala de arma de fogo, e com a decisão de ajudá-lo, o item medo foi 

intensificado pela desconfiança. Após a recuperação de Pedro, a sua mansidão, 

bondade e agradecimento fazem com que as tensões sejam amenizadas, e a 

sensação do medo passa para confiança, pois através da fé e conhecimento Pedro 

conquista a todos da família, exceto Ana, que continua com medo em conjunto com 

a sensação de desejo e repulsa. 

Ana possui medo em relação a Pedro quanto à sexualidade despertada por 

ele, nessa fase da minissérie há uma ambiguidade entre as sensações de medo e 

coragem (item 38 e 39). São nessas cenas que Ana revela seus medos: de nunca 

casar, divertir-se e o da vaidade de ser admirada trajando um vestido vermelho – 

desejos femininos repelidos e recriminados por sua família, principalmente pelo 

antagonista Maneco Terra. 

Entre as duas construções da personagem de Ana há diferenças quanto a 

sua maturidade. Na narrativa original, construída em 1949, ela é madura 

sexualmente e não virginal como a personagem criada para a televisão em 1985, 

nessa versão Ana é uma mulher imaculada, assustada e servil. As cenas foram 
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criadas para descrever um início de civilização, Pedro teria um propósito espiritual e 

não é sem razão que ele chama Ana de Rosa Mística (Nossa Senhora). Já na obra 

escrita, ela apesar de ter 25 anos, ainda espera casar e sabe o que esperar de um 

relacionamento, e deseja por isso. Ressalta-se que os itens de “desejo”, sobre a 

maturidade sexual de Ana Terra, foram excluídos (item 35 e 36) e, ao contrário, 

destaca-se nas cenas da minissérie, da inocência de uma menina em transformação 

e não a mulher que possui desejos, como a personagem retratada no livro. Sem 

expectativas, Ana usa o tempo a seu favor: “Não havia outro remédio – achava ela – 

senão trabalhar para esquecer o medo, a tristeza, a aflição...” (VERISSIMO, 2012, 

p.103).  

Contudo, Ana não podia controlar seu inconsciente porque, em seus sonhos, 

estava claramente descrita a ambiguidade de seus sentimentos: “medo”, “nojo” e 

“desejo” (item 38), passagem recriada na minissérie utilizando os itens deslocados 

(34 e 38). Ana sentia que algo estava mudando, não era só o tempo (clima), mas 

algo muito maior, como ela refletiu no item 40, deslocado na sequência da 

minissérie. Foi nesse contexto de mudança que aconteceu o tempo de Ana florescer 

e se transformar em mulher. Ana cede aos impulsos, e a alegria pela descoberta do 

amor, porém o medo persiste nesse momento sobre a descoberta desse segredo 

(itens 41, 42 e 44).  

Nesse ínterim, três sensações ambíguas são apontadas: confiança/ 

desconfiança; desejo/repulsa e alegria/tristeza, todas em conjunto com o medo. As 

sensações positivas são solitárias, as negativas acompanham outro item do núcleo 

de “morte”, que intensifica a sensação de negatividade.  

Quando o segredo de Ana é descoberto, ela já tinha sido prevenida por 

Pedro sobre a profecia, e novamente a sensação de alegria é encerrada pelo núcleo 

de “morte”, que aqui se apresenta no item violência (52, 54, 55). Assim que Ana se 

visse em um espelho de verdade, e seu rosto fosse revelado a ela própria, seria a 

hora que ela perderia Pedro. Aqui há a criação realizada pelo adaptador, que utiliza 

do instrumento espelho como símbolo para o desfecho do encerramento da 

passagem de Pedro e o despertar de Ana. 
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As cenas seguintes mostram Ana completamente por terra, e que através da 

coragem insuflada por sua mãe se reergue (itens 58, 61 e 62). A essas cenas 

seguem a coragem de enfrentar situações como o desprezo e a tristeza, exprimindo 

toda a mágoa que continha pela morte de Pedro aos homens do rancho.  

No desfecho da obra, o núcleo de “morte” tem no item “violência” sua maior 

evolução, com o ataque dos castelhanos e o estupro de Ana, acompanhado pela 

morte da família. Dona Henriqueta já teria morrido desde o item 66, mas somente 

nessa cena a minissérie retratou seu desaparecimento. Após o ápice das mortes e 

da violência sexual, Ana está sozinha com o filho e a cunhada. Nessas cenas finais 

a filha de Antonio e Eulália não é citada na minissérie, e Horácio, que na obra 

original, muda-se para Rio Pardo para ser comerciante, é morto no ataque ao rancho 

pelos castelhanos. Por outro lado, no livro, Pedrinho já possuía 11 anos, enquanto 

na minissérie ele não passa dos 6 anos de idade.  

O núcleo “vida” é evidenciado no desfecho, com a redenção entre Maneco e 

o neto, que é aceito pelo avô, reconstruindo a cena do item 69, o que reacende a 

esperança de Ana, embora na recriação o pai disfarce esse ocorrido. Após o ataque, 

Ana está desolada,  mas a esperança e a fé não deixam que o medo sustente mais 

a situação. Os itens de coragem, esperança e confiança encerram a narrativa.  

A seguir está o gráfico que ilustra a adaptação pelas partes da minissérie 

com suas respectivas nomenclaturas. Nesse gráfico notam-se as oscilações entre os 

núcleos pelas 11 partes em que a minissérie foi distribuída.   
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Gráfico 5 – Categorização nas partes da minissérie 

Fonte: compilação da autora 
 
Legenda: 

 
M1 Antes de Pedro  M7 O enamoramento por Pedro 
M2 O encontro de Pedro  M8 O fim 
M3 Salvação de Pedro  M9 Recomeço 
M4 A identidade de Pedro  M10 A mágoa de Ana 
M5  O punhal  M11 Santa Fé 
M6 A aceitação de Pedro    

 

Valendo-se dos títulos acima, percebemos o ápice do núcleo “morte” nas 

partes M7, M8 e M11, respectivamente “O enamoramento” – medo da personagem 

Ana da sua alegria ser descoberta; “O Fim” – quando Pedro é assassinado, e “Santa 

fé” – na ocorrência da violência sexual praticada pelos castelhanos em Ana.  

De forma semelhante, o núcleo de “vida” está presente com maior 

intensidade em M6 “Aceitação de Pedro”, quando a família Terra aceita Pedro e os 

sentimentos de alegria, onde confiança e desejo por parte da protagonista são 

demonstrados; em M7 “O enamoramento por Pedro”, parte que a protagonista 

obtém coragem e enfrenta o medo dos desejos por Pedro; em M9 “Recomeço” Ana, 

com a ajuda da mãe e o tempo, supera a frustração e enfrenta seu destino; em M11 

“Santa Fé”, momento que os sentimentos de confiança, coragem e esperança são a 

motivação de Ana e o que restou da família para viver. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

“A  vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as suas 
dificuldades e tristezas”. 

 Erico Verissimo 
 
 

O tema proposto para a realização desse estudo foi a análise e discussão  

sobre a transcriação da mídia impressa para a mídia audiovisual a partir da narrativa 

do capítulo “Ana Terra”, pertencente à trilogia “O Tempo e o Vento”, adaptada  para 

a minissérie homônima em 1985, pela TV Globo. Destacamos uma série de fatores 

importantes inerentes à análise dessa relação, sendo o eixo principal a adaptação 

para o produto televisivo em forma de minissérie, a qual não pode ser considerada 

uma cópia fiel do texto original, mas uma recriação livre, uma nova obra que se 

inspira na primeira, utilizando-se dos personagens, do ambiente e das 

circunstâncias, podendo se acrescentar, excluir e deslocar as passagens do livro 

para as cenas da minissérie. 

Quanto ao produto televisivo versus a mídia impressa, o estudo apontou as 

características para fruição de cada mídia. A televisão quando surgiu no Brasil, 

caracterizava-se por um eletrodoméstico de luxo pelo valor monetário atribuído a 

ela, e pela dificuldade de acesso quanto à transmissão. Na primeira década, as 

gravações eram ao vivo, e somente o público das capitais e arredores poderiam 

assistir à programação. A partir da década de 1960, com a possibilidade da 

gravação de videotape e a expansão da transmissão via satélite, a programação 

passou a ser assistida em locais mais longínquos, e o aparelho televisor passou de 

um eletrodoméstico de elite para extremamente popular, atualmente atingindo 

praticamente 100% dos lares brasileiros.  

Desta forma, a televisão aberta como instrumento de comunicação, 

entretenimento e educação abrange todas as regiões brasileiras com sua 

programação. Diferentemente do livro, com uma história de barreiras impostas 

quanto à sua impressão e circulação, e que somente após o século XIX pôde ser 

impresso no Brasil. Isso agravado pelos problemas educacionais como a 

alfabetização, requisito primordial para a realização da leitura.  Assim, aqueles que 

mantêm um livro em suas casas sem saber ler são como se tivessem um aparelho 
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de televisão desligado. Sendo assim, o brasileiro permanece à espera pela 

alfabetização e pela energia elétrica, instalada para finalmente ligar o aparelho 

televisor e assistir sua programação, da mesma forma o livro sem a premissa da 

alfabetização, do saber ler, torna-se apenas um aparelho sem energia. Mas e 

aqueles que sabem ler, por que não o fazem? Um dos fatores é a falta de 

conhecimento de obras de interesse. E é justamente esse o ponto de contato 

existente entre as duas mídias, porque as minisséries adaptadas servem como uma 

propaganda, uma divulgação das obras dos autores de literatura brasileira e 

portuguesa, e servem como um incentivo na busca e na leitura dessas obras 

literárias. Por esse motivo é importante que, a partir desses temas abordados pela 

programação da televisão, seu conteúdo não seja ignorado ou considerado como 

algo inferior, ou que deturpa a obra original, mas que se entenda serem as 

minisséries como “O Tempo e o Vento”, por exemplo, baseadas na obra original e 

considerada de fato uma recriação, uma obra utilizando uma mídia diversa da escrita 

e, portanto, original em sua concepção de mídia audiovisual.  

A leitura das mídias é condicionada pela crítica do próprio leitor, da sua 

vivência, então temas regionais como a história de um estado brasileiro podem ser 

entendidas uniformemente pelas imagens. Por esse motivo, obras adaptadas 

possuem um requinte, um estudo apurado quanto ao figurino, cenário, entre outros 

elementos imagéticos. Utilizar-se desses temas para uma abordagem em sala de 

aula, por exemplo, pode enriquecer não somente as aulas de literatura, mas 

geografia, história, artes, entre outras. Assim, esse tipo de programação recupera e 

redimensiona o conhecimento das obras de literatura, muitas dessas já esquecidas 

no tempo. As minisséries adaptadas tendem a desempenhar uma aproximação dos 

telespectadores com as obras literárias 

Importante ressaltar que tanto a obra impressa como a minissérie possuem 

uma grande extensão, não somente de páginas e horas de gravação, mas de 

personagens, do próprio contexto histórico que serviu de cenário (guerras, 

revoluções, regimes políticos), logo é impossível esgotar as temáticas em uma 

dissertação, por isso a escolha de um capítulo era essencial para atingir os objetivos 

propostos. Porém, não podemos deixar de citar a importância dos capítulos/cenas 

não estudados nessa dissertação, como “Um certo capitão Rodrigo” e “O sobrado”. 

A atualização realizada através da adaptação revelava situações contextualizando 
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ao momento político de 1985.  São cenas históricas pela importância da crítica em 

relação a essa época de mudanças de regime político, de abertura, de anistia e de 

esperança ao povo brasileiro. A minissérie utilizou frases impactantes, ditas pelos 

personagens Pedro Terra, Capitão Rodrigo Cambará, Alvarino Amaral e Licurgo 

Terra Cambará. Os personagens viveram fases distintas da história, Pedro Terra e 

Capitão Rodrigo viveram no Brasil Império, enquanto Alvarino e Licurgo viveram na 

recém instaurada república, quando acontecia a Revolução Federalista (1891-1893), 

uma guerra travada no sul do país, onde as opiniões dividiam-se entre os 

federalistas, chamados de maragatos, que defendiam o regime parlamentarista, e 

lutavam contra os republicanos, os chamados de pica-paus, e defendiam o 

presidencialismo.  

Discursos como:  

– O governo só condecora canalhas (Pedro Terra respondendo ao padre 

Lara sobre a condecoração do capitão Rodrigo). 

– Se é contra o governo, podem contar comigo (capitão Rodrigo). 

– Se eu fosse Deus colocava mais um mandamento: um que desse ao povo 

o direito de escolher seus governantes (capitão Rodrigo em debate com padre Lara). 

– E agora nós corremos o risco de uma ditadura militar. E daqui ninguém vai 

fazer nada sem cheirar as botas do general. [...] Botaram um cabresto na imprensa 

(Alvarino em discurso com seus seguidores).  

– [...] ainda que tarde, esse país há de ser uma democracia, um dia ainda 

seremos uma valorosa nação. [...] Viva o partido Republicano, viva o Rio Grande, 

viva o Brasil (Licurgo Terra Cambará enviando telegrama para Júlio de Castilhos 

sobre a retirada dos maragatos em Santa Fé). 

Nesses discursos percebe-se o enfoque político que poderia ser descartado, 

mas que foi mantido, evidenciando uma crítica realizada pelo adaptador, não 

transparecendo censura quanto à política da empresa. Pronunciamentos de impacto, 

que com alcance das transmissões da televisão com sinal aberto atingiu uma 

imensidão de pessoas em todos recantos do Brasil, assim pode-se afirmar que as 

escolhas dos temas para os programas exibidos pela televisão são previamente 
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estudados: para que os objetivos mercadológicos sejam alcançados, para promover 

a comoção, para mobilizar opiniões. Mesmo que o objetivo seja somente o de 

entreter ainda assim segue um ideal.  

Não é diferente do livro, que também só irá ser publicado a interesse do 

editor se existir público para consumi-lo. Atualmente é mais que evidente o 

cruzamento das duas mídias, quando um livro é bem aceito, logo será transformado 

em um filme e, se um filme adaptado faz sucesso, a obra literária recupera sua 

vitalidade no interesse dos leitores.  

Tratando-se da análise de conteúdo de uma obra original para outra 

adaptada há “miles e miles”38 de escolhas para o estudo. Em “O Tempo e o Vento”, 

que consumiu mais de 10 anos para que Erico Verissimo a concluísse, somente nos 

protagonistas da parte estudada há uma quantidade de temas ainda a explorar, 

como as lendas que Pedro narrava e a sociedade construída nas missões, 

principalmente as figuras esculpidas pelos índios, as esculturas missioneiras. 

Quanto à transcriação da obra, nas cenas de Ana Terra com o espelho, o 

parto sozinha na gruta e o desejo de Ana em ter um vestido vermelho foram 

argumentos importantes e elos para o seguimento da minissérie nas demais cenas.  

Como o vestido vermelho que Ana Terra nunca pode usar, mas que sua neta 

Bibiana vestia quando Capitão Rodrigo a convidou para dançar. Mesmo sem 

nenhum argumento auditivo, o desejo da avó está concretizado quando a neta o 

usa, e nesse sentido “uma cena vale mais que mil palavras”.  

Quanto à censura, os detalhes descritos na obra escrita possuem uma 

erotização exacerbada, muito maior que na mídia televisiva, daí advém outra 

imposição determinada pelo “tempo”: o horário de apresentação estabelece certos 

cuidados porque a censura não poderá ser abolida.  O horário não tão tardio em que 

são transmitidas, particularmente as minisséries, é outro determinante para que 

cenas mais eróticas não devam ser mostradas. A renúncia em mostrar a erotização 

de Ana também pode ser entendida pelo fato de que ela sendo um mito, a mãe de 

uma civilização, é um ser sagrado, não podendo haver máculas em seu 

comportamento e personalidade.  

                                            
38 Miles: adj. Milhares, grande quantidade (NUNES; NUNES, 1982, p.303). 



119 

Assim, durante as cenas em que Ana se entrega a Pedro Missioneiro 

quando da transposição para a obra televisiva, surgem cheias de sutilezas, em 

conjunto com as imagens da natureza, e a trilha sonora requintada exibe a 

suavidade da descoberta do amor, sendo o punhal a representação do envolvimento 

sexual entre Ana e Pedro, iniciando-se a criação do povo sul rio-grandense 

miscigenado por povos originários sul-americanos e brancos (descendentes de 

bandeirante advindos da capitania de São Vicente).  

Na análise de conteúdo, embora o núcleo da “morte” seja mais recorrente 

que o de “vida”, vê-se que o medo, item que mais tem ocorrências, é superado pela 

coragem, justamente a oposição dessa sensação. Dentro desta perspectiva, Ana é 

um ser feminino em transformação, de frágil e sonhadora passa a ser uma mulher 

forte e decidida a enfrentar a vida e seus percalços. É através da queda que ela se 

reconstrói, assim como quando toma o punhal para si, ela toma a missão de Pedro, 

a de povoar um continente.  

 Diante do exposto, em conjunto com o momento histórico apresentado em 

1985, demonstra-se que as obras, livro e minissérie, não somente mesclam-se entre 

si, mas ao contexto, retirando daí parte de seu enredo. E é nessa mistura de 

elementos que se forma o novo, se transcria e se renova a literatura. Um produto 

televisivo adaptado não é uma cópia, mas sim um novo produto cultural, uma nova 

obra artística. 
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Cleudemar (Orientador) 

MULLER, Karin.  A publicidade e as minisséries da rede Globo: adaptação e 

persuasão.  Doutorado em Comunicação Social.  UMESP, 2011.  QUEIROZ, 

Adolpho Carlos Françoso (Orientador) 

OLIVEIRA,  Paulo Sampaio Xavier de.  A televisão como “tradutora” : veredas do 

grande sertão na Rede Globo.  Doutorado em Linguistica Aplicada.  UNICAMP, 1999  

ARROJO, Rosemary (Orientador)  
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ANEXO B – RELAÇÃO DAS MINISSÉRIES  

 

Relação das minisséries exibidas entre 1982 e 1991 
 

Minissérie Ano Direção Adaptado Autor 
1 **Lampião e Maria Bonita 26/4-

5/5/1982 
8 cap. 

Paulo Afonso 
Grisolli, Luís 
Antônio Piá 

- Aguinaldo 
Silva, Doc 
Comparato 

2 Avenida Paulista 
 

10/5-
28/5/1982 
5 cap. 

Walter Avancini, 
Jardel Mello, 
Hugo Barreto, 
Cassiano Filho 

- Daniel Más, 
Leilah 
Assunção 

3 *Quem Ama Não Mata 
 

12/7-
06/8/1982 
20 cap. 

Daniel Filho, 
Dennis Carvalho 

- Euclydes 
Marinho 

4 Moinhos de Vento 03/1-
07/1/1983  
5 cap. 

Walter Avancini, 
Adriano Stuart, 
Hugo Barreto 

- Daniel Más, 
Leilah 
Assunção 

5 *Bandidos da Falange 
 

10/1-
04/2/1983 
20 cap. 

Luís Antônio Piá, 
Jardel Mello 

- Aguinaldo 
Silva 

6 Parabéns pra Você 
. 

16/2-
04/3/1983 
13 cap. 

Dennis Carvalho, 
Marcos Paulo 

- Bráulio 
Pedroso 

7 **Padre Cícero 
 

09/4-
04/5/1984 
20 cap. 

Paulo Afonso 
Grisolli, José 
Carlos Pieri 

- Aguinaldo 
Silva, Doc 
Comparato 

8 Anarquistas, Graças a 
Deus                       

07/5-
17/5/1984 
9 cap. 

Walter Avancini Zélia Gattai Walter George 
Durst 

9 Meu Destino é Pecar 
 

21/5-
20/5/1984 
20 cap. 

Ademar Guerra, 
Denise Saraceni 

Nelson 
Rodrigues 

Euclydes 
Marinho 

10  
A Máfia no Brasil       

10/7 – 
21/9/1984 
10 cap. 

Roberto Faria, 
Maurício Farias 

Edson 
Magalhães 

Leopoldo 
Serran 

11 Rabo-de-Saia 
 

08/10-
02/11/1984 
20 cap. 

Walter Avancini José 
Condé do 
original 
Pensão 
riso da 
noite 

Walter George 
Durst 

12 O Tempo e o Vento    22/4-
31/5/1985 
 
25 cap. 

Paulo José, 
Denise Saraceni 
Walter Campos 

Erico 
Verissimo 

Doc 
Comparato 

13 Tenda dos Milagres 29/7-
06/9/1985 
30 cap. 

Paulo Afonso 
Grisolli, Maurício 
Farias Ignácio 
Coqueiro 

Jorge 
Amado 

Aguinaldo 
Silva 

14 Grande Sertão: Veredas                    18/11-
19/12/1985 
25 cap. 

Walter Avancini João 
Guimarães 
Rosa 

Walter George 
Durst 

15 Anos Dourados 05/5-
30/5/1986 20 
cap. 

Roberto Talma - Gilberto Braga 

16 Memórias de um Gigolô                     14/7-
08/8/1986 
20 cap. 

Walter Avancini Marcos 
Rey 

Walter George 
Durst, Marcos 
Rey 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rabo-de-Saia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doc_Comparato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doc_Comparato
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17 O Pagador de Promessa 
 

05/4-
15/4/1988 
8 cap. 

Tizuka Yamazaki Dias 
Gomes 

Dias Gomes 

18 O Primo Basílio 
 

09/8-
02/9/1988 
16 cap. 

Daniel Filho Eça de 
Queiroz 

Gilberto Braga 
Leonor 
Bassères 

19 Abolição 
 

22/11-
25/11/1988 4 
cap. 

Walter Avancin - Wilson Aguiar 
Filho 

20 Sampa  
 

26/9-
29/9/1989 
4 cap. 

Roberto Talma - Gianfrancesco 
Guarnieri 

21 República   
  

14/11-
17/11/1989 
4 cap. 

Walter Avancini - Wilson Aguiar 
Filho 

22 Desejo 
 

27/5-
22/6/1990 
17 cap. 

Wolf Maya, 
Denise Saraceni 

Pesquisa 39 Glória Perez 

23 A, E, I, O... Urca       24/6-
13/7/1990 
13 cap. 

Dennis Carvalho - Antônio 
Calmon, Doc 
Comparato 

24 Boca do Lixo              17/7-
27/7/1990 
8 cap. 

Roberto Talma - Sílvio de 
Abreu 

25 Riacho Doce 
 

31/7-
05/10/1990 
40 cap. 

Paulo Ubiratan, 
Reynaldo Boury, 
Luís Fernando 
Carvalho 

José Lins 
do Rego 

Aguinaldo 
Silva 
Ana Maria 
Moretzsohn 

26 La Mamma   
 

08/10 – 
12/10/1990 
5 cap. 

Augusto César 
Vanucci, Paulo 
Figueiredo 

Vitaliano 
Brancati 

João 
Bethencourt 

27 Meu Marido              
 

07/5-
17/5/1991 
8 cap. 

Walter Lima 
Júnior 

- Euclydes 
Marinho, Lula 
Campello 
Torres 

28 O Sorriso do Lagarto   04/6-
30/8/1991 
52 cap. 

Roberto Talma João 
Ubaldo 
Ribeiro 

Walther 
Negrão, 
Geraldo 
Carneiro 

29 O Portador               
. 

10/9 – 
20/9/1991 
8 cap 

Herval Rossano - José Antônio 
de Souza 

 
Fonte: (DICIONÁRIO, 2003; REIMÃO, 2004; NUNES, 2008). 

 
 
 

                                            
39 Pesquisa nas obras: “Um nome, uma vida, uma obra, um conselho de guerra” e a “Tragédia da 
Piedade de Dilermando de Assis”; “Ana de Assis - história de um trágico amor”, de Judith Ribeiro de 
Assis e Jefferson de Andrade; o livro “A vida dramática de Euclides da Cunha”, de Eloi Pontes;  
“Euclides da Cunha”, de Silvio Rabello, e o livro “O desastre amoroso de Euclides da Cunha”, de 
Umberto Peregrino. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tizuka_Yamazaki
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ANEXO C – DADOS DA MINISSÉRIE “O TEMPO E O VENTO” 

 

 
 
 

Figura 26 - Abertura Final 

Fonte: (O TEMPO ... [DVD], 2005) 

 
Trilha Sonora da Minissérie40 
Faixas 
1. Introdução - Tom Jobim 
2. O Tempo e o Vento (Passarim) - Tom Jobim (partic. especial Danilo Caymmi e 
Coro) 
3. Chanson Pour Michelle - Tom Jobim 
4. Rodrigo Meu Capitão - Zé Renato 
5. Um Certo Capitão Rodrigo - Kleyton & Kledir 
6. Minuano - Renato Borghetti 
7. O Tempo e o Vento (Passarim) - Instrumental - Tom Jobim (Tema de Abertura) 
8. Bangzalia - Instrumental 
9. Senhora Dona Bibiana - Zé Renato 
10. Querência / Boi Barroso - Conjunto Farroupilha 
 
Ficha técnica 
Arranjos: Dori Caymmi, Paulo Jobim, Jaques Morelenbaum 
Gravado em março.1985, no estúdio da Som Livre, Rio de Janeiro. 
Vocais por Nana Caymmi, Zé Renato, Kleiton e Kledir, Conjunto Farroupilha. 
Tom Jobim ao piano, com a Banda Nova. 

                                            
40 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/o-tempo-e-o-
vento/trilha-sonora.htm Acesso em: 24 set. 2014 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/o-tempo-e-o-vento/trilha-sonora.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/o-tempo-e-o-vento/trilha-sonora.htm
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ANEXO D – ELENCO41 

 

 
 

Figura 27 - Abertura Início 

Fonte: (O TEMPO... [DVD], 2005) 

 

1ª Fase (Ana Terra) 
ATOR PERSONAGEM 

Glória Pires   Ana Terra 
Lima Duarte   General Rafael Pinto Bandeira 
Aldo César   Maneco Terra 
Marlise Saueressig   Henriqueta Terra 
Camilo Bevilacqua   Antônio Terra 
Marcos Breda   Horácio Terra 
Kazé Aguiar   Pedro Missioneiro 
Simone Castiel   Eulália Terra 
Camilo Saueressig   Pedrinho Terra  

 

Produção executiva: Leonardo Petrelli 
Cenografia: Mário Monteiro 
Assistente de cenógrafo: Sérgio Perricone, Henrique José e Ricardo Camaquã 
Figurinos: Beth Filipecki 
Maquiagem: Jaque Monteiro 
Produção de arte: Rosa Magalhães 
Direção de arte: Antônio Augusto Fagundes 
Supervisão de contrarregra: Homero Tortelote 
Coordenação de contrarregra: Amilton Loera 
Enc. de contrarregra: William Amaral, Paulo Gomes, Almir Vieira, João Bastista, 
Samuel Acimo, Walter Pereira, João F. de Souza e Ronaldo F. Léo 
Produção cenográfica: Nelson Chamis 

                                            
41 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/o-tempo-e-
o-vento/ficha-tecnica.htm> Acesso em: 24 set. 2014 
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Coordenação de cenotécnica: Reinaldo F. da Fonseca, Antonio Marques, José F. de 
Carvalho, José N. Rosa, Aymoré Ramos e João R. de Freitas 
Iluminação: José Antônio Ventura e Francisco Carvalho Ferreira 
Direção de imagem: Willem Van Weerelt 
Câmeras de UP: Aislan Canaline Neuma, Eugen Kummerle, José Passos dos 
Santos e Ivalino Raimundo 
Câmeras de estúdio: Celso Lopes Bastos, Lúcio França Sibaldi e Wladir Goulart dos 
Santos 
Direção de sonoplastia: Antônio Faya 
Sonoplastia: Adirson Sansão 
Efeitos sonoros: Leonardo Da Vinci e Carlos Alvarenga 
Operação de edição: Carlos Tadeu, Joelso Braga, Paulo Matos, Rogério Gomes, 
Rogério Fernandes e Sônia de Oliveira 
Edição: Aníbal Veiga e Paulo Lopes 
Operadores de VT: Rômulo Marques Nicolau, José Antônio Mendes, Washington 
Carneiro, Clóvis Alberto da Silva e Joel F. de Lima 
Operadores de áudio: Luiz Carlos Coelho, Carlos Roberto Moreira, Marcílio Tavares 
Alves, José Carlos Gonçalves e Luiz Carlos de Mattos 
Auxiliares de iluminação: Nilzo Fernandes de Oliveira, Francisco G. da Silva, José 
Antônio V. Filho, Daniel J. dos Santos, César Lopes da Fonseca, Antônio Alves de 
Carvalho e Ricardo dos Santos 
Operadores de microfone: Joaquim Cendret Oliveira, Mário Jorge Costa, Adail dos 
Santos, Márcio Ornellas, Jorge Roberto Martins e Maurício Martins 
Supervisão de operação: Denílson Albuquerque dos Santos 
Supervisão técnica: José Ricardo da Motta e Antônio Carlos Martins 
Supervisão apoio externa: Francisco Angelotto 
Supervisão geral de operações: Ivan Ferreira 
Gerência de produção:  José Antônio Tauil 
Diretor de operações: Pedro Paulo Couto 
Diretor de produção: Jéferson Osório 
Efeitos Especiais: Jorge Luís Amorim, Jaguaracy Outeiro, Luís Máximo e Sérgio 
Farjalla 
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ANEXO E – RELAÇÃO DE OBRAS DE ERICO VERISSIMO 
 
Obras de ficção de Erico Veríssimo 

Gênero Contos 

Fantoches,1932  - 

As mãos de meu filho, 1942 - 

O ataque, 1958 - 

Gênero Romance 

Clarissa, 1933 Traduzido para : espanhol 

Caminhos cruzados, 1935 Traduzido para : espanhol, inglês 

Música ao longe, 1936 Traduzido para : espanhol, japonês 

Um lugar ao sol, 1936 - 

Olhai os lírios do campo, 1938 Traduzido para : alemão, espanhol, 
indonésio, inglês, japonês,  

Saga, 1940 Traduzido para : espanhol 

O resto é silêncio, 1943 Traduzido para : espanhol, húngaro, 
inglês, italiano 

O Tempo e o Vento, v.1 — O continente, 
1949 

Traduzido para : alemão, espanhol, 
francês, holandês, inglês, italiano, 
romeno, sueco 

O Tempo e o Vento, v.2 — O retrato, 1951  

O Tempo e o Vento, v.3 — O arquipélago, t. 
1 e 2, 1961; t.3, 1962 

 

O senhor embaixador, 1965 Traduzido para  : alemão, espanhol, 
inglês, romeno, russo 

O prisioneiro, 1967 Traduzido para : espanhol 

Incidente em Antares, 1971 Traduzido para : espanhol, finlandês, 
polonês, romeno, tcheco 

Gênero Novela 

Noite, 1954 Traduzido para : alemão, espanhol, 
francês, inglês, norueguês,  

Literatura Infanto-Juvenil: 

A vida de Joana d’Arc, 1935  

As aventuras do avião vermelho, 1936  

Os três porquinhos pobres, 1936  

Rosa Maria no castelo encantado, 1936  

Meu ABC, 1936  

As aventuras de Tibicuera, 1937  

O urso com música na barriga, 1938  

A vida do elefante Basílio, 1939  

Outra vez os três porquinhos, 1939  

Viagem à aurora do mundo, 1939  

Aventuras no mundo da higiene, 1939  

Gente e bichos, 1956  
 

Fonte: CADERNOS DE LITERATURA BRASILEIRA, n.16, Nov. 2003, p. 158-163 
HOHLFELDT, Antonio.  Erico Verissimo.  São Paulo: Moderna, 2005.  p.53-55  

  

 


