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RESUMO 

O presente trabalho estuda a relação entre literatura e televisão, discutida a partir do 

ponto de vista teórico, e traz análises, em que se traça um estudo comparativo entre 

os textos das duas esferas semióticas. Nos capítulos teóricos, em primeiro lugar, são 

relatados argumentos acerca da origem da crônica e de sua história e 

desenvolvimento até ser considerada um gênero literário; em seguida, é discutida a 

linguagem televisiva e sua evolução até a atualidade. Em segundo lugar, é 

apresentada a questão da adaptação audiovisual, suas especificações e processos, 

com especial atenção às suas relações com a literatura. A visão aqui inserida 

baseia-se no conceito bakhtiniano de dialogismo, e não se atem apenas à questão 

da análise crítica sobre fidelidade entre a obra original literária e a adaptada, mas 

sim compreender a adaptação como uma forma de transformação e de criação de 

uma nova obra independente. Esta dissertação apresenta conteúdo teórico 

relacionado à focalização em narrativas ficcionais e debate, por fim, tal questão 

relacionada tanto à teoria literária quanto à linguagem audiovisual. A análise é 

realizada acerca das crônicas de Luis Fernando Verissimo e da primeira temporada 

de Amor Verissimo – serialização dirigida por Arthur Fontes e exibida pelo canal 

GNT –, com foco nos aspectos teóricos sobre o foco narrativo em cada uma delas e, 

como complemento, da ponderação sobre a relação entre ambas as obras. 

Palavras-chave: Adaptação. Literatura Comparada. Luis Fernando Verissimo. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This study is about the relationship between literature and television, it discusses the 

point of view of theory, and it also brings up practical application in analysis, which 

draws a comparative study among the texts of two semiotic spheres. In the 

theoretical chapters some points are reported, first, on the origin of chronicle and its 

history and development up to the point it is considered a literary genre, afterwards, 

the television language is analysed and also its evolution up to present times. 

Secondly, the issue of audio-visual adaptation is presented, its specifications and 

processes, focusing on the relationship with literature. The concept here inserted is 

based on the Bakhtinian theory of dialogism, it is not only a critical analysis based on 

the loyalty between the literary original work and its adaptation, but, to understand its 

adaptation as a way of transformation and creation of a new independent work. This 

dissertation also brings theoretical content related to the target point on fictional 

narratives, it discusses, at last, a question regarding to both literary theory and audio-

visual language. The analysis is made on the chronicles of Luis Fernando Verissimo 

and the first season of Amor Verissimo as well – a series directed by Arthur Fontes 

and broadcast by GNT –, from the theoretical features about narrative focus on each 

one of them and also taking as a complement the pondering relationship between 

both of the works. 

Keywords: Adaptation. Comparative literature. Luis Fernando Verissimo. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Todos os dias são lançados filmes cujas histórias são baseadas em 

romances, contos ou qualquer outra forma de manifestação literária. Desde a origem 

do cinema, a relação literatura-cinema é incontestável. É comum ainda descobrir, 

após uma sessão, que o filme é a adaptação de um livro – e, com isso, ter a 

curiosidade de ler a obra literária. É relevante desde já assumir que são usados 

termo como “original”, “fonte” etc. para se referir à obra que serviu de inspiração para 

a outra, sem, entretanto, “desmerecer” ou tornar uma delas superior. 

Grande quantidade de obras cinematográficas relacionadas à literatura está 

relacionada à literatura, sejam elas atuais e voltadas para um nicho de público que 

aguarda uma adaptação direta e explícita – como a série de filmes sobre Harry 

Potter, O Senhor dos Anéis, O Hobbit etc. –, sejam elas menos claras em sua 

inspiração – como Dez coisas que odeio em você, Dom etc. É possível listar páginas 

e páginas com exemplos deste tipo de obra fílmica, incluindo as nacionais, como 

Lavoura Arcaica, O Escaravelho do Diabo, Capitães de Areia, O Auto da 

Compadecida, dentre muitas outras, pois é realmente um número grandioso de 

obras, e este dado só vem crescendo nos últimos anos. 

O mercado de livros, histórias em quadrinhos, jogos aumenta a cada dia, e a 

indústria cinematográfica, consequentemente, acompanha este segmento e produz 

adaptações relacionadas à esse mercado, pois é quase certa a ida dos 

consumidores aos cinemas quando há a exibição de algo que pertence à realidade 

do espectador – que também é um leitor fiel. Ou seja, é muito mais fácil levar um fã 

de heróis dos quadrinhos para assistir a um filme se este herói aparecer na telona. E 

o inverso também se faz verdade: quando um livro está mais suscetível à venda, 

pois sua adaptação cinematográfica foi um sucesso de bilheteria. Assim, podemos 

compreender que o mercado editorial e cinematográfico aliam-se cada vez mais. 

Aprofundando um pouco mais sobre o tema que tem o intuito de ser 

trabalhado nesta dissertação, podemos chegar às adaptações literárias para a tevê. 

Aqui, no Brasil, como é trabalhada no capítulo primeiro, é comum vermos séries, 

minisséries, novelas e serializações baseadas em contos, romances e crônicas, e 

algumas séries que ganharam proporção mundial, como é o caso de Game of 
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Thrones. Cada vez mais este tipo de adaptação vem ganhando espaço, mas tal 

assunto é pouco estudado e trabalhado. 

Normalmente, a mídia cinematográfica tem mais prestígio e distinção artística 

do que a televisiva, mas isso tem mudado com o passar dos anos, e cada vez mais 

as produtoras de tevê vêm entregando um material que agrada a crítica e o público e 

dispõe, ainda, de uma estética muito apreciada por ambos na telinha. 

Ao voltar o foco para as adaptações em si, elas normalmente são julgados 

pela crítica e pelo público principalmente os valores acerca da originalidade, 

fidelidade, inviolabilidade da obra de arte, o valor artístico na linguagem audiovisual, 

dentre outros quesitos. (AGUIAR, 2003, p. 129). Quando o assunto é fidelidade e 

originalidade, muitos julgam que a adaptação deve transpor a obra original quase 

que por completo, sendo praticamente uma cópia das características e das 

particularidades da história. Assim, não haveria a criação de um novo conteúdo e 

nem ao menos seria acoplado valor artístico na realização do roteiro adaptado. 

Todavia, ao tratar de sistemas semióticos distintos, não é possível que a 

linguagem literária seja transposta para a linguagem audiovisual por completo, pois 

muitas vezes o conteúdo de um romance demoraria muito mais que a média de 120 

minutos dos longas-metragens, e, além disso, poderiam existir diversas 

interpretações de um só único texto literário. A leitura que um indivíduo faz de um 

texto jamais será exatamente da mesma forma que a de outra pessoa. 

Assim, é instaurada a discussão sobre fidelidade da obra. Nesta dissertação, 

será defendida a visão de que a adaptação deve ser tratada como um processo de 

transformação da obra original, e esta ser a inspiração para a criação de uma nova, 

que será elaborada a partir de outra linguagem e perspectiva. 

Há ainda a problematização de a adaptação ser vista como inferior à obra 

literária, e alguns críticos defendem que um livro jamais deveria se transformar em 

um filme, pois não se deve misturar os tipos de obras de arte. Para muitos, um livro 

ou um texto literário é uma obra completa, e portanto não deve sofrer transferências 

para outras mídias; o livro é uma obra criada e planejada para ser realizada no 

papel, para ser lida, assim como os filmes, séries e vídeos devem ser assistidos, 

respeitando cada um deles a linguagem e a estrutura que atribuída a cada veículo 

por meio do qual é transmitido. 
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Contudo, justamente pelo fato de a linguagem literária e a audiovisual serem 

linguagens completamente distintas, é possível compreender que o processo de 

adaptação pode ser bem efetivado como uma forma de diálogo com a obra fonte de 

inspiração. Segundo o conceito bakhtiniano de dialogismo, podemos considerar a 

adaptação como uma manifestação artística que traz elementos que dialogam com 

outra obra artística, ou seja, são encontrados pontos de semelhança e de inspiração 

entre as diferentes obras semióticas, porém elas devem ser vistas e analisadas 

como obras completamente independentes uma da outra. 

Ao voltarmos para a questão do rebaixamento das obras e das linguagens, é 

muito comum ouvir e ler que a tevê é um veículo “menor” do que o cinema, por ser 

uma mídia de massa, cujo conteúdo é mais focado em entretenimento do que na 

estética artística. Ainda caminhando por este raciocínio, também é comum textos 

literários como a crônica serem considerados obras menores perante um romance, 

por exemplo. O presente trabalho traz como corpus as crônicas escritas por Luis 

Fernando Verissimo e sua adaptação seriada para televisão, e, portanto, alguns 

conceitos sobre esses temas e o menosprezo indevido de cada uma dessas 

questões – crônicas, linguagem televisiva e adaptação – são tratados de forma 

teórica e reflexiva. 

Assim, a presente dissertação tem como principal objetivo abordar discussões 

acerca do processo adaptativo e da relação entre literatura e artes visuais, mais 

especificamente entre as crônicas e a televisão, priorizando a focalização narrativa 

em ambas as obras. Além disso, busca traçar um estudo comparativo e analítico do 

corpus – as crônicas de Luis Fernando Verissimo e os episódios da primeira 

temporada de sua serialização adaptada para a televisão Amor Verissimo. Ademais, 

o trabalho tem o intuito de apontar análises dialógicas, desenvolver hipóteses sobre 

o modo como as técnicas de transposição funcionam na prática, observar as 

principais diferenças entre a linguagem cinematográfica e a televisiva, apresentar 

conteúdo teórico e analítico que comprove o valor do papel das crônicas para a 

literatura, expressar que a linguagem televisiva também pode ser artística, e tratar 

as adaptações como obras independentes de suas inspirações originais, podendo 

ter a mesma importância que a arte literária – dependendo do quão bem-sucedido 

pode ser o resultado final de sua produção. 
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Para isso, foi realizada uma pesquisa com embasamento teórico em obras de 

autores que discutem literatura, cinema e televisão. Ao considerar os pressupostos 

teóricos referentes ao diálogo entre obras, são utilizados conceitos de Mikhail 

Bakhtin (1997) acerca do dialogismo que possibilitam a análise da adaptação e, a 

partir dela, de outros textos e discursos que se relacionam entre si. 

Com relação aos estudos sobre as mídias televisiva e cinematográfica, este 

trabalho usou como referencial teórico ideias desenvolvidas principalmente por Syd 

Field (1995), Doc Comparato (1983), Luiz Carlos Maciel (2003) e João Batista de 

Brito (2006) para desenvolver análises que visam expor diversas técnicas utilizadas 

ao adaptar uma obra literária para um roteiro audiovisual. 

A fim de suprir a pesquisa teórica acerca da crônica, sua história e origem, 

foram usados autores como David Arrigucci Jr. (1987), Massaud Moisés (1985), 

Jorge Sá (1987) e Marcus Vinicius Nogueira Soares (2014). Com relação aos 

conceitos de discurso e focalização narrativa, foram utilizadas as obras de 

Dominique Maingueneau (1996) e Vitor Manuel Aguiar Silva (1988). 

Esta dissertação é composta por três capítulos, a saber: 

No capítulo 1, intitulado “Crônica e a linguagem televisiva”, são expostos 

conceitos que promovem o desenvolvimento das ideias e das análises para os 

próximos capítulos. Assim, para que o estudo possa compreendido em sua 

totalidade, é imprescindível a contextualização dos principais fatos sobre a origem 

do gênero crônica e seus processos de evolução até os dias atuais, linguagem 

televisa e, por fim, séries de TV. 

No capítulo 2 – “Adaptação e foco narrativo” – apresenta teorias específicas 

sobre a adaptação para auxiliar o desenvolvimento das análises realizadas no 

terceiro capítulo. Em primeiro, lugar é definido o conceito de adaptação com o 

auxílio da perspectiva dialógica; na sequência, é relatado o funcionamento de cada 

processo da adaptação, explicando cada passo e a sua importância e relevância 

para a produção final. A parte final do deste capítulo é voltada ao aspecto do foco 

narrativo e seu papel na construção de sentido na obras literárias e audiovisuais. 

Por último, no capítulo 3 – “Amor Verissimo: análise das crônicas e dos 

episódios” –, para facilitar a organização das análises sobre as 3 das 13 crônicas de 

Luis Fernando Verissimo e acerca dos 3 dos 13 episódios referentes a essas 
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adaptações, foi realizada uma subdivisão em três partes: a primeira delas trata das 

análises e da fabulação referentes aos episódios e às crônicas com maior 

quantidade de diálogos no texto original; a segunda, da mescla entre diálogos e 

narrador na obra; e a terceira, da predominância do narrador. A intenção neste 

capítulo é observar quais foram as técnicas utilizadas pelos roteiristas para transpor 

com sucesso as cenas, as falas e os personagens dos textos das crônicas literárias 

para a tela da tevê, utilizando aspectos acerca do foco narrativo para auxiliar na 

análise de ambas as obras. 

Optamos por esta pesquisa, pois não existem muitos estudos acerca dessa 

temática, normalmente são feitas análises de obras e adaptações sobre romances 

para a televisão e/ou para o cinema. Assim, esta dissertação tem o intuito de 

apontar e analisar os aspectos que são pouco explorados. Serão visados os 

interdiscursos e as relações dialógicas presentes nas crônicas e, trabalhando a 

adaptação em si, serão apontadas quais foram as soluções encontradas para que 

fosse feita uma boa produção televisiva. 

  



16 

 

 

 

1. CRÔNICA E A LINGUAGEM TELEVISA 

Para que uma adaptação seja produzida é necessário, em primeiro lugar, uma 

pesquisa que envolva diversos fatores, como: o estudo do gênero literário em que se 

classifica a obra original escolhida para ser adaptada; conhecimentos e curiosidades 

relevantes sobre o autor; domínio sobre a linguagem utilizada; tipo de mídia que 

veiculará a adaptação. Por isso, este primeiro capítulo tem o intuito de promover a 

preparação inicial para o desenvolvimento das ideias e das análises presentes no 

próximo capítulo. 

Desta forma, para que este trabalho seja compreendido em sua totalidade, é 

importante contextualizar as principais características das crônicas literárias – que 

será o ponto de partida desta análise –, além de aprofundar o conhecimento acerca 

da linguagem audiovisual e televisiva – que remete ao segundo foco analítico. 

Este capítulo é composto dos principais pontos que serão discutidos ao 

decorrer deste trabalho, os quais são extremamente importantes na apresentação 

de alguns aspectos teóricos acerca de cada assunto para que fiquem claras as 

ideias e análises sobre adaptação de crônicas para a serialização televisiva 

realizadas no capítulo 3. 

 

1.1. CRÔNICA: ORIGEM, TEORIA E PRÁTICA 

Ao buscar teorias e estudos sobre crônicas, encontramos algumas perguntas 

pelo caminho, como: o que é crônica? Qual é sua origem? Ela pertence ao gênero 

jornalístico ou ao literário? Ela tem o mesmo valor que os romances? 

Uma simples busca no dicionário resulta nas seguintes definições: compilação 

de fatos históricos apresentados segundo a ordem de sucessão no tempo 

Originalmente a crônica limitava-se a relatos verídicos e nobres; a partir do século 

XIX passou a refletir também a vida social, a política, os costumes, o cotidiano etc.; 

narração histórica; texto jornalístico; pequeno conto de enredo indeterminado. 

Destas definições, é possível mensurar toda a carga de conteúdo e discussão que 

há por trás dessa temática. 

Antes de focar a crônica como gênero, é oportuno buscar a origem, aqui 

explicitada a origem etimológica do vocábulo, para melhor compreensão do assunto. 

David Arrigucci Jr afirma: 
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São vários os significados da palavra crônica. Todos, porém, 
implicam com a noção do tempo, presente no próprio termo, que 
procede do grego chronos. Um leitor atual pode não se dar conta 
desse vínculo de origem que faz dela uma forma do tempo e da 
memória, um meio de representação temporal dos eventos 
passados, um registro da vida escoada. (ARRIGUCCI, 1987, p. 51, 
grifos do autor). 
 

Arrigucci prossegue seu ensaio afirmando que a origem da crônica está 

relacionada à História contada, ou seja, à crônica histórica: uma narração de fatos 

históricos expostos de maneira cronológica, que, por essa via, tornou-se uma 

precursora da historiografia moderna. A crônica pode ser considera um testemunho 

de vida, um documento de toda uma época que inscreve a História no texto. 

O deus Chronos, filho de Urano (o Céu e a Terra), destronou o pai e 
casou com a própria irmã Réia. Urano e Gaia, conhecedores do 
futuro, predisseram-lhe, então, que ele seria, por sua vez, destronado 
por um dos filhos que gerasse. Para evitar a concretização da 
profecia, Chronos passou a devorar todos os filhos nascidos de sua 
união com Réia. Até que esta, grávida mais uma vez, conseguiu 
enganar o marido, dando-lhe a comer uma pedra em vez da criança 
recém-nascida. E, assim, a profecia realizou-se: Zeus, o último da 
prole divina, conseguindo sobreviver, deu a Chronos uma droga que 
o fez vomitar todos os filhos que havia devorado. E liderou uma 
guerra contra o pai, que acabou sendo derrotado por ele e os irmãos. 
(LAURITO, 1993, p. 10). 
 

Segundo a afirmação de Laurito, Chronos é a personificação do tempo e pode 

ser compreendido como uma alegoria da passagem fatal do tempo, engolindo tudo o 

que é criado e tudo o que é criatura; além disso, pode ser entendido como o tempo 

que devolve algo que não é mais igual ao original, mas sim uma lembrança, uma 

releitura; é também o tempo que preserva tudo o que há de mais importante para o 

ser humano, que se configura como memória. Contar histórias, resgatar fatos, 

recordar acontecimentos são costumes de muitas pessoas, são atos completamente 

relacionados ao tempo e refletem o modo como as crônicas são escritas desde sua 

origem. 

Ao buscar pela origem da crônica, nos vemos diante dos registros que os 

escribas faziam a serviço de um líder, fosse ele rei, fosse qualquer outro grande 

membro da nobreza. A atividade resumia-se em escrever sobre as operações de 

compra e venda e acompanhar seus líderes em missões e em guerras para relatar e 

documentar todos os passos, feitos, ganhos e perdas. Tais registros eram lidos 
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pelos sacerdotes e depois repassados à população, que tinha famílias nas guerras e 

nas missões. 

Segundo Massaud Moisés (1985), uma das principais personalidades da 

literatura medieval portuguesa é Fernão Lopes, um historiador que chega ao posto 

de cronista-mor na regência de D. Duarte, em 1434, e com quem inicia uma jornada 

de compilação de dados, que resultou em crônicas que se atentavam aos fatos 

verídicos, ou seja, à história que verdadeiramente aconteceu. 

Contudo, os registros eram considerados, muitas vezes, de fidelidade 

duvidosa, pois os fatos relatados eram destinados ao elogio dos líderes que 

pagavam por seus serviços. Como Jorge Sá (1987) exemplifica, a carta de Pero Vaz 

de Caminha enviada a Portugal relatando a chegada da expedição portuguesa ao 

Brasil é ótimo exemplo desse tipo de trabalho. Sá ainda menciona que a carta pode 

ser considerada a primeira crônica nacional, mesmo sendo escrita por um autor 

português, pois é o primeiro relato registrado encontrado sobre o Brasil. 

 

1.1.1. O folhetim e a crônica 

Ao migrar para o século XIX, podemos encontrar registros que se 

assemelham mais com as crônicas da atualidade: os folhetins. 

Marcus Vinicius Nogueira Soares (2014) afirma em seu livro que o feuilleton 

(em francês) ou o folhetim era um espaço criado em 28 de janeiro de 1800 pelo 

Journal des Débats et Loix du Pouvoir Législatif, et des Actes du Gouvernement, 

com o título de Feuilleton du Journal des Débats. Neste espaço, eram publicados 

diversos tipos de texto, como anúncios de peças de teatro, textos sobre política, 

passando por moda, charadas, enigmas e jogos de adivinhação. A população 

francesa, mais especificamente a parisiense, descobria no folhetim certo modo 

discursivo de manifestação cultural, ao tornar o jornal mais do que um meio 

informativo do cotidiano, fato que culminou em certo vínculo entre o jornal e seu 

público. 

Segundo os estudos de Soares (2014), o folhetim surgiu no Brasil nos anos 

1830. Jorge Sá (1987) explica que o impresso, logo que surgiu no país, era apenas 

uma seção quase informativa, um rodapé no qual eram publicados pequenos contos 
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e artigos, ensaios breves, poemas em prosa, ou seja, tudo que pudesse informar os 

leitores sobre os acontecimentos daquele dia ou semana. 

Em 1837, o folhetim começou a dar espaço a autores brasileiros, como João 

Manuel Pereira da Silva, que publicava narrativas ficcionais. Assim, o folhetim se 

tornou cada vez menos anunciativo e adquiriu maior variedade cultural. Por volta de 

1840, essa carga cultural ganhou mais credibilidade, pois, segundo Soares (2014), a 

crítica teatral lírica e dramática e os romances começaram a coabitar os espaços na 

seção do folhetim. 

Com o início do século XX, surgiu uma figura na redação carioca que mudou 

ainda mais o quadro do folhetim brasileiro: o escritor Paulo Barreto, mais conhecido 

como João do Rio. Jorge de Sá explica muito bem a relevância deste jornalista para 

as mudanças jornalísticas de sua época: 

Acontece que Paulo Barreto percebeu que a modernização da cidade 
exigia uma mudança de comportamento daqueles que escreviam a 
sua história diária. Em vez de permanecer na redação à espera de 
um informe para ser transformado em reportagem, o famoso autor de 
As religiões no Rio ia ao local dos fatos para melhor investigar e 
assim dar mais vida ao seu próprio texto: subindo morros, 
frequentando lugares refinados e também a fina flor da malandragem 
carioca, João do Rio (seu pseudônimo mais conhecido) construiu 
uma nova sintaxe, impondo a seus contemporâneos uma outra 
maneira de vivenciar a profissão de jornalista. Mudando o enfoque, 
mudaria também a linguagem e a própria estrutura folhetinesca. (SÁ, 
1987, p. 8). 

 

João do Rio consagrou-se cronista cheio de experiências mundanas e 

contribuiu para dar à crônica ares literários, pois criava personagens – que 

ganharam reconhecimento, como o Príncipe de Belfort – e acrescentava ficção aos 

seus relatos jornalísticos. 

A partir desses acontecimentos, o folhetim foi se desenvolvendo na seção dos 

jornais e se transformando aos poucos para se tornar aquilo que podemos 

chamamos de crônicas nos atuais jornais, como as colunas do Luis Fernando 

Verissimo e Ignácio de Loyola Brandão, ambas publicadas pelo O Estado de São 

Paulo, e a de Ferreira Gullar, na Folha de São Paulo. 

Não podemos, igualmente, esquecer de exaltar alguns nomes de cronistas – 

como Jorge Sá faz em seu livro A Crônica (1987) – que fizeram história e 
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contribuíram para a formação da crônica como gênero literário no Brasil, como: 

Machado de Assis, que mesmo depois de publicar romances continuou a escrever 

crônicas para os jornais da época; Rubem Braga, que incluiu na escrita da crônica o 

poder da reflexão, que exige pensamento crítico e ponderações do seu leitor, e 

publicou livros de crônicas quando não era comum encontrá-los no mercado 

editorial; Fernando Sabino, que incluiu ares pitorescos ao enredo da crônica; Carlos 

Drummond de Andrade, característico por sua escrita poética, que levou a poesia de 

maneira peculiar para as crônicas; Carlos Heitor Cony, que emprestou a própria vida 

e a de seus familiares para as matrizes das suas personagens ficcionais em 

crônicas que são caracterizadas pela nostalgia, e são permeadas por reflexões 

sobre o amor e a morte; além de tantos outros escritores que fizeram e fazem a 

crônica engrandecer como gênero literário. 

 

1.1.2. Gênero jornalístico e literário 

Soares (2016), na introdução de seu livro, afirma que a crônica é um gênero 

jornalístico, principalmente, devido à sua origem nas páginas de jornal. Ao final de 

seu estudo, Soares afirma que a crônica sempre transitou, desde a sua origem, 

entre o gancho jornalístico e a comunhão fática, entre a referencialidade e a 

metalinguagem, e, por vezes, conjugou esses polos em um único texto. 

Em outro ponto de vista, Jorge de Sá argumenta que a carta de Pero Vaz de 

Caminha pode ser considerada o primeiro registro de crônica brasileira, e conclui 

afirmando que: “A história da nossa literatura se inicia, pois com a circunstância de 

um descobrimento: oficialmente, a Literatura Brasileira nasceu da crônica”. (SÁ, 

1987, p. 6). 

A crônica sempre transitou entre o jornalismo e a literatura. Como gênero 

literário, a crônica tem como marca principal registrar fatos cotidianos de forma leve 

emitir relatos quase que particulares do autor. Dessa maneira, ela permite que a 

narrativa seja voltada com naturalidade para o presente e, assim, relacione os 

marcos atuais aos fatos corriqueiros da vida em sociedade e seu cotidiano. 

Luis Fernando Verissimo em sua metacrônica afirma ironicamente: 

A discussão sobre o que é crônica é que ela é quase tão antiga 
quanto aquela sobre a genealogia da galinha. Se um texto é crônica, 
conto ou outra coisa interessa aos estudiosos da literatura, assim 
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como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha interessa a 
zoólogos, geneticistas historiadores e (suponho) ao galo, mas não 
deve preocupar nem o produtor nem o consumidor. Nem a mim nem 
a você. (VERISSIMO, 1996, p. 3). 

Conforme já comentado a crônica dos dias de hoje é o resultado modificado 

de um gênero outrora já explorado. Os primeiros cronistas portugueses atentavam-

se à observação e ao registro dos fatos, eles estavam preocupados com a história 

objetiva, vinculando o tempo à memória. Atualmente, a subjetividade do cronista é a 

maior característica do gênero, porém o tempo continua presente, só que agora o 

tempo é aquele vivido também pelo autor e dominado por suas impressões e 

expectativas. 

De modo geral, a crônica apresenta alto nível de contextualização e 

engajamento pessoal, tem uma temática variada, simplicidade em sua forma, causa 

reflexão e quase sempre leva ao humor. A crônica está completamente ligada à vida 

e a suas circunstâncias. Jorge de Sá ressalta que “[...] o cronista – não se limita a 

descrever o objeto que tem diante de si, mas o examina, penetra-o [sic] e o recria, 

buscando a sua essência. [...] É preciso ir mais longe, [...] buscar exatamente aquilo 

que caracteriza a poesia: a imagem”. (SÁ, 1987, p. 48). 

Quando se fala em crônica, imaginamos um gênero diferente da crônica 

histórica e da jornalística, tratadas anteriormente. É comum a associação a textos 

acerca de simples relatos e de fatos da vida corriqueira, do dia a dia, da atualidade. 

Contudo, atualmente a crônica ganhou olhar analítico e crítico e preocupa-se mais 

em mostrar a intervenção do cronista do que em relatar as notícias – o texto ganhou 

coesão e unidade. 

Existem estudos que afirmam que a crônica é apenas um gênero jornalístico, 

outros que defendem que ela pertence apenas ao gênero literário e alguns que a 

consideram um gênero híbrido resultante da mistura dos dois gêneros. A definição 

utilizada neste trabalho é a de crônica como “[...] uma soma de jornalismo e 

literatura” (SÁ, 1987, p. 8), e entendemos que se for julgada apenas como gênero 

literário, a crônica é de mesma valia que outros gêneros mais prestigiados, como o 

romance. 

Quando as crônicas migraram do jornal para o livro, foi o momento em que 

elas deram um salto de prestígio em sua trajetória. O estereótipo de registro 
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passageiro transformou-se em um texto duradouro, fato que pode ser reforçado pela 

afirmação de Antonio Candido: “[...] a crônica consegue quase sem querer 

transformar a literatura em algo íntimo [...] e quando passa do jornal ao livro, 

verificamos meio espantados que sua durabilidade pode ser maior do que ela 

própria pensava”. (CANDIDO, 1992, p. 14-15). Assim, a crônica se eterniza em um 

apanhado de textos e torna-se arte. Não é só o texto em si que se apresenta de 

maneira diferente na mudança de mídia impressa, mas também o comportamento e 

o julgamento do leitor – o público muda e o olhar crítico e a credibilidade aumentam, 

uma vez que as pessoas tendem a valorizar mais os livros como fonte artística e 

cultural. 

Textos que são publicados em jornais geralmente são menos prestigiados do 

que aqueles presentes em livros, devido ao fator da mídia pelo meio da qual eles 

foram veiculados. Ninguém julga outrem por forrar o chão de sua casa com o jornal, 

mas a pessoa seria execrada se destruísse um livro para fazer o mesmo ato. 

A migração fez com que a crônica passasse, igualmente, por um processo de 

transitoriedade de linguagem e de leitor: antes os textos eram elaborados com 

determinada linguagem apenas para suprir a necessidade de entretenimento de um 

leitor apressado, que realizava sua leitura diária nos pequenos intervalos de sua vida 

cotidiana; com a mudança para os livros, a leitura deixou de ser rápida, a linguagem 

não precisava ser necessariamente de fácil interpretação e assimilação, o leitor 

agora se prende à leitura e dedica maior tempo do seu dia para ler um livro de 

crônicas. 

Sobre a estrutura da sintaxe da crônica, Jorge de Sá explica que, mesmo que 

os cronistas tenham a possibilidade de não mais escrever em jornais, na loucura da 

redação, mas sim no conforto e no silêncio da própria casa, eles ainda são tomados 

pela correria jornalística e “[...] a pressa de escrever junta-se à de viver” (SÁ, 1987, 

p. 10), portanto, o texto chega muito próximo a uma conversa entre dois amigos, o 

autor e o leitor. Há oralidade e coloquialismo, que deixam de ser a transcrição de 

frases ouvidas nas ruas e passam a expressar o diálogo entre o cronista e o leitor. 

Sá conclui, então, que o dialogismo equilibra o coloquial e o literário na crônica, 

mesclando a sensibilidade poética e a espontaneidade, sendo ambas elementos 

provocadores e reflexivos para seu público. 
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1.2 LUIS FERNANDO VERISSIMO: TRAJETÓRIA EDITORIAL 

O escritor nasceu em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936, filho do 

também escritor Érico Verissimo. Passou parte da infância nos Estados Unidos, pois, 

na época, seu pai lecionava em uma universidade americana. Seu primeiro contato 

com a literatura aconteceu em casa e o gosto pelo gênero foi desenvolvido em feiras 

e clubes de livros dos quais participava. 

Em 1945, retornou para o Rio Grande do Sul e, em 1950, e editou com sua 

irmã Clarissa e seu primo Carlos Eduardo Martins a primeira publicação do O 

Patentino, um jornal que continha notícias sobre a própria família e que era colado 

na parede do banheiro de sua casa. Posteriormente, voltou aos Estados Unidos para 

concluir o colégio em 1953 e, em 1956, retorna ao Brasil e começa a trabalhar no 

departamento de arte da Editora Globo. 

Luis Fernando Verissimo estreou nos jornais impressos em 19 de abril de 

1969 com um texto temático, no qual usava o futebol como metáfora para sintetizar 

suas qualidades enquanto cronista. Desde então, Verissimo assumiu a coluna no 

jornal Zero Hora e deu continuidade a uma carreira de sucesso como escritor. Em 

1973, teve seu livro publicado, o primeiro dos mais de 81 títulos que viria a publicar. 

Os seus livros se encaixam em diversos gêneros da literatura. Apesar de sua 

especialidade ser crônicas, o autor já escreveu história em quadrinhos, contos e 

romances. 

Para termos um panorama geral, é relevante consultar o quadro encontrado 

no Anexo 1 que agrupa todas as obras de Verissimo separadas por categorias. 

Exemplificando os principais feitos de Verissimo, segundo Adriano Kolakowski 

(2006), depois da sua estreia na coluna do Zero Hora, outro fato de relevância 

ocorreu na vida do autor e cronista: em 1975, o escritor passou a publicar crônicas 

todos os domingos no Jornal do Brasil, um veículo de circulação nacional. Este 

acontecimento pode ser atribuído como um marco para as famosas crônicas de 

Verissimo, pois é a partir de então que elas passam a ter maior repercussão junto ao 

público leitor, em quantidade e diversidade. 

Ainda é sabido que a carreira literária de Verissimo seguiu em ascensão, 

sendo a maior parte de seus trabalhos muito bem recebida pela crítica e pelo 
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público, o que lhe proporcionou uma constância como escritor no mercado editorial 

brasileiro. Fato este pouco frequente em meio a outros autores no país e, assim, 

Verissimo foi considerado em 2003 pela revista Veja o escritor mais vendido do 

Brasil. A revista estampava em sua capa a seguinte chamada: “O bem-amado: com 

3 milhões de livros vendidos nos últimos três anos, Luis Fernando Verissimo é hoje o 

escritor mais lido no país”. 

Verissimo obteve reconhecimento ímpar devido à grande aceitação de suas 

obras: em 1985, a primeira edição de O analista de Bagé esgotou-se em dois dias 

nas livrarias; em 1995, o livro alcançou sua centésima edição, passando a figurar 

entre os Best Sellers da literatura nacional. Em seu Estado natal, Verissimo foi 

escolhido para integrar a série Autores Gaúchos, editada pelo Instituto Estadual do 

Livro, por meio da política de incentivo à leitura. Ele também foi premiado 

internacionalmente, recebendo o Prix Deux Océans no Festival de Culturas Latinas 

de Biarritz, na França, em 2004. Em 1997, foi considerado o intelectual do ano, pela 

União Brasileira de Escritores (UBE). 

Verissimo é criador de personagens icônicas como Ed Mort, um pastiche das 

histórias de detetive criadas por escritores de língua inglesa, e o analista de Bagé, 

personagem satírica que empregava características peculiares das personagens 

bageenses para desenvolver suas críticas. O Analista de Bagé foi publicado como 

crônica em diversos jornais do país, e, posteriormente, suas histórias foram 

compiladas em livros e adaptadas aos quadrinhos. O autor ainda atua como 

cartunista e é um amante assumido das histórias em quadrinhos e charges. 

Em O Analista de Bagé, o autor ilustra o estereótipo imputado aos bageenses, 

de pessoas rudes, muito práticas e objetivas, com a cultura completamente centrada 

no Rio Grande do Sul e nos hábitos dos gaúchos, para criar histórias pitorescas, nas 

quais descreve o relacionamento entre um psicanalista e seus pacientes. O 

vocabulário utilizado amplifica o “gauchesco” para dar consistência à formação da 

personagem principal das crônicas. O sucesso da obra levou a adaptações em 

quadrinhos, como mencionadas anteriormente, que foram publicados pela editora 

LP&M e também figuraram as páginas da revista Playboy em uma série exclusiva 

publicada entre 1983 e 1992. As histórias também foram adaptadas para o teatro, 

ficando em cartaz durante várias temporadas no eixo Rio de Janeiro-São Paulo. 
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Algumas das obras de Luis Fernando Verissimo foram adaptadas para outras 

mídias, sendo a mais notória aquela realizada pela Rede Globo de Televisão 

intitulada A comédia da vida privada, baseada em livro homônimo que reunia 

crônicas anteriormente publicadas pelo autor nos jornais Jornal do Brasil e Zero 

Hora. A adaptação foi lançada como serialização em 1995 e foi exibida 

mensalmente até 1997. Os episódios reuniam trechos de dois ou mais textos e nem 

sempre o enredo era linear, por vezes os episódios consistiam em uma série de 

esquetes sem conexão aparente. 

O roteiro de A comédia da vida privada foi escrita por Jorge Furtado, Pedro 

Cardoso, Guel Arraes e Luis Fernando Verissimo, dirigida por Jorge Furtado, 

Fernando Meirelles, Mauro Mendonça Filho, Guel Arraes e Roberto Talma e 

produzida por Marcelo Paranhos e Carlos Henrique de Cerqueira Leite. Totalizando 

21 episódios, o programa era exibido sempre às terças-feiras, uma vez por mês, em 

três temporadas, no horário das 22h00. A duração de cada episódio era de 

aproximadamente 45 minutos e tinha como enredo histórias do cotidiano de pessoas 

da classe média brasileira. O elenco não era fixo, mas muitos atores eram escalados 

recorrentemente. Marco Nanini foi o que teve maior presença na série: participou de 

10, dos 21 episódios. Em segundo lugar, vem Pedro Cardoso, que esteve em sete 

episódios. Além deles, o elenco contou com: Fernanda Torres, Marieta Severo, 

Diogo Vilela, Giulia Gam, Daniel Dantas e Andréa Beltrão. 

A serialização foi responsável por diversas parcerias relevantes para o mundo 

das artes cênicas e audiovisuais, pois, por contar com uma vasta gama de diretores 

e atores, a produção proporcionou, por exemplo, o encontro de Guel Arraes com o 

roteirista Jorge Furtado – que posteriormente fizeram Luna Caliente, famosa 

minissérie exibida pela Globo em 1999. 

A adaptação de A comédia da vida privada recebeu os seguintes prêmios: o 

Grande Prêmio da Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 

dezembro de 1995, e foi eleita como o Melhor Programa de Séries e Seriados pela 

agência TV Press, em 1996. O sucesso de crítica e de público é pode ser 

comprovado pelo fato de que os episódios são transmitidos no Brasil pelo canal 

fechado Viva e para muitos países pela Globo Internacional e pela TV Globo 

Portugal. 
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Luis Fernando Verissimo tem grande aceitação pelo público, pois desenvolve 

seus textos de maneira simples, utilizando linguagem acessível, sem que isso 

prejudique a qualidade do texto. Suas crônicas são exercícios de leitura rápida, seu 

estilo de escrita torna a leitura mais prazerosa na medida em que o leitor se 

familiariza com certas peculiaridades de seu texto. O cronista prima por uma obra 

dinâmica, capaz de apresentar personagens e ideias em poucos parágrafos. 

 

1.3 LINGUAGEM TELEVISIVA 

Segundo a Associação Brasileira de Cinematografia, apesar de todo o 

processo evolutivo e o atual modo como as pessoas começaram a assistir televisão 

– sendo utilizadas escolhas de programação interativa com a internet, como o 

Netflix, o NetNow, Sky + etc. –, ela permanece sendo o maior meio de comunicação 

em massa (MCM) de grande alcance e inserção social. 

A tevê garantiu seu espaço muito rapidamente na sociedade desde que 

surgiu. Segundo Fernanda Furquim (2011), nos Estados Unidos a televisão 

representou um novo mundo de diversão para o público que tinha acabado de sair 

da Segunda Guerra Mundial e da Depressão Econômica. A tevê, considerada um 

rádio com imagens, invadiu os lares americanos e logo se transformou em artigo de 

primeira necessidade no mundo todo. 

Quando o assunto a ser discutido é linguagem televisiva, ou outra linguagem 

audiovisual, deve-se levar em consideração o fator verbal e icônico, pois essa mídia 

representa todas as mensagens que o som e a imagem podem transmitir. Partindo 

desse pressuposto, os elementos imagéticos e sonoros são importantes em 

igualdade na hora de produzir, assistir e analisar quaisquer conteúdos audiovisuais. 

Por isso, para que este produto seja produzido, seja para a tevê, para o cinema, ou, 

atualmente, para a internet, tempo e dinheiro são demandados, além de um 

processo trabalhoso dividido em três etapas: 

a) Pré-produção: consiste em escrever um roteiro; elaborar o cenário, 

estúdio e/ou locações de gravação/filmagem; selecionar o elenco e a figuração; 

definir a caracterização, que envolve maquiagem, figurino e cabeleireiro; além de 

todo este processo, é desenvolvido um cronograma e uma análise técnica de todas 
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as condições de luz, ambientação, umidade, clima etc., e ainda são realizadas as 

leituras de roteiro em conjunto, reuniões, ensaios etc. 

b) Produção: pode ser resumida no período em que é feita a 

filmagem/gravação. Tudo aquilo que foi detalhadamente planejado, preparado e 

desenvolvido no processo de pré-produção é colocado em prática. Nesta etapa, as 

maiores preocupações de ordem técnica são voltadas à iluminação, à captação de 

áudio, aos posicionamentos das câmeras e ao desempenho do elenco em cena. O 

diretor geral, diretor de fotografia e de som e assistentes orientam toda a equipe 

para a elaboração de cada cena. 

c) Pós-produção: envolve todo o processo de edição do material bruto 

filmado ou gravado. São escolhidas as melhores cenas, com melhores planos de 

imagem e sequência. Além disso, são feitos os cortes e as transições de cena e 

incluída toda a banda sonora, ou seja, todos os ruídos e a trilha sonora são 

acrescentados e balanceados com os diálogos, falas e narração das cenas. 

No início da linguagem televisiva, a produção e a edição de conteúdo era 

praticamente inspirada na linguagem cinematográfica, que, de acordo com Becker 

(2008), era determinada pelos planos-sequência. Com os processos de evolução e 

tecnologia, o modelo que prevaleceu é bem mais fragmentado, e o dinamismo e a 

velocidade se sobressaem à estética cinematográfica com sua profundidade e 

grandes contrastes de claro e escuro. Além disso, no cinema são realizados grandes 

planos-sequência, na maioria dos casos filmados com foco em técnicas que 

priorizam a fotografia e que criam um conceito harmônico que complementa com 

uma estética artística a trama que está sendo desenrolada nas cenas. 

Para aprofundar o raciocínio sobre este assunto, é relevante que sejam 

abordadas as principais diferenças entre a linguagem cinematográfica e a televisiva. 

Doc Comparato, em seu livro sobre roteiro (1983), explica que as principais 

diferenças estão na técnica e na linguagem transmitida: a tela da tevê é menor que a 

do cinema, e, portanto, o foco, a luz e o enquadramento são completamente 

distintos simplesmente por esse motivo. Mesmo que um filme seja visto depois em 

um televisor, o seu primeiro intuito é ser impactante em uma tela grande. Além disso, 

Comparato diferencia explicitamente a linguagem de ambas as mídias visuais: 
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Quanto à linguagem, a diferença básica está no discurso: na 
televisão, é interrompido, no cinema, é contínuo. 
O discurso interrompido tem que ser construído para manter, antes e 
depois da interrupção para comerciais, o mesmo grau de atenção do 
público telespectador. Já no discurso contínuo, não há essa 
necessidade. 
A linguagem da televisão é polimórfica – no espaço de uma hora de 
programação, temos diversos tipos de linguagem, tais como novelas, 
filmes de cinema, jornalismo, publicidade etc. 
Já no cinema é monomórfico – um filme é a mesma linguagem 
durante toda sua projeção de cerca de 2 horas, com o estilo do 
diretor e a estória do autor. (COMPARATO,1983, p. 28, grifos do 
autor). 
 

A linguagem cinematográfica poderia funcionar para as telenovelas e para as 

séries televisivas – como será visto mais para frente –, mas para programas 

gravados em estúdios, com a temática relacionada a entrevistas, debates, plateia, 

ela não consegue ter o resultado dinâmico e interativo que é o objetivo da produção 

audiovisual. Quando o videotape foi inserido, as possibilidades de gravação externa 

em produções televisivas aumentaram, como a realização de reportagens, e foi 

igualmente facilitada a edição, por ser eletrônica, mais rápida e simples de ser 

finalizada. Com essa mudança, a linguagem televisiva começou a ganhar 

personalidade singular. 

De acordo com Becker (2008), a tevê necessita de conteúdos que possam ser 

editados de maneira rápida, com planos curtos e fechados, com muita ação em 

tempo integral para que o telespectador mantenha-se interessado e motivado pela 

trama. Com o passar dos anos, a linguagem televisiva foi se tornando dinâmica e 

passou a seguir esta fórmula para qualquer produção a ser realizada. O importante 

era “prender” a atenção do espectador de maneira rápida e eficaz, principalmente 

desde que o controle remoto foi inventado. Dessa maneira, a estética 

cinematográfica passou a ser cada vez menos usada. 

Outro ponto a ser observado é que a linguagem televisiva se apresenta de 

forma diferente da linguagem cinematográfica por ser exibida em tela menor. Os 

jogos de câmeras, os planos de detalhes e close-ups são muito mais importantes e 

necessários para prender a atenção do espectador. Os elementos menores e 

miúdos da narrativa precisam estar próximos da câmera, literalmente. Assim, é 

possível notar que a linguagem cinematográfica e a televisiva têm intenções e 
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objetivos diferentes, e, consequentemente, os espectadores agem em situações de 

absorção analítica distintas. O espectador televisivo não tem grande 

comprometimento com o material que é oferecido a ele, muitas vezes levanta-se no 

meio da transmissão da novela, série ou jogo e apenas utiliza audição para prender-

se aos acontecimentos apresentados na tela. Por isso, há a grande necessidade de 

diálogos nas cenas, locuções off – voz fora da ação – e tantos outros recursos 

auditivos. A fotografia é muito menos trabalhada na tevê do que no cinema. Outros 

fatores são os enredos e finais positivos e com desfecho claro, sem lacunas abertas 

e de fácil absorção. 

Outro exemplo sobre o comportamento distinto dos espectadores é: refere-se 

ao conteúdo que está sendo oferecido e este não agradar a pessoa que está 

assistindo à telenovela, ela simplesmente muda de canal e procura algo que a 

agrade mais. Existe uma gama enorme de conteúdo que pode ser selecionado pelo 

espectador com apenas um clique: documentários, filmes, séries, programas de 

aventura, esporte e infinitas outras possibilidades; mas se um filme não atende às 

expectativas de alguém, o máximo que pode acontecer é a pessoa adormecer na 

poltrona do cinema ou sair da sessão antes de seu final. Contudo, a maior parte do 

público consome o produto inteiro, mesmo que não se satisfaça completamente e 

reclame do conteúdo, pois não há como trocar de filme no cinema depois de 

escolhido. 

Como relatado anteriormente, o processo de desenvolvimento de conteúdo 

audiovisual é divido em três partes: pré-produção, produção e pós-produção. 

Entretanto, por mais que essa regra seja aplicada a todas as linguagens 

audiovisuais, elas não são aplicadas da mesma maneira no cinema ou na tevê. O 

tempo e a verba demandados para fazer um filme costumam ser bem diferentes do 

que aos de uma telenovela, por exemplo. Além disso, a telenovela é uma obra 

aberta, com a duração de meses e o público pode interferir no desenvolvimento da 

trama. Quantas personagens morreram porque não agradaram ao público? Ainda, 

um único capítulo de telenovela tem, em média, 50 minutos, enquanto normalmente 

um filme de longa-metragem tem entre 90 a 180 minutos. 

Por mais que sejam produtos audiovisuais, a estética, o desenvolvimento e a 

linguagem de um filme e de uma telenovela não podem ser os mesmos, pois o 
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conteúdo produzido é diferente; ele será transmitido em mídias distintas, para 

espectadores que agem de maneira diversa ao assistir a cada um dos dois produtos. 

Dessa forma, a linguagem televisiva não pode ser julgada da mesma maneira que a 

cinematográfica, pois elas não têm a mesma função, apesar de ambas almejarem 

um objetivo em comum: agradar ao público e, consequentemente, obter retorno 

financeiro lucrativo de suas produções. 

Considera-se a tevê um meio de comunicação menor por ser um veículo de 

massa e consequentemente produz conteúdo inferior. Este julgamento 

preconceituoso é algo muito comum, frequentemente ouvido, pois realmente existem 

muitos programas que não prezam a estética, a cultura e a arte, que são apenas 

produzidos para entretenimento. Todavia, há uma grande quantidade de filmes que 

foram produzidos nos últimos anos que apenas levam em consideração o 

entretenimento, sem contar com nenhum outro atributo. O problema não é somente 

a mídia ou a linguagem televisiva em si, mas sim a forma pelo meio da qual elas são 

executadas, como o conteúdo televisivo é produzido, quais são os valores que são 

aplicados nas produções e os objetivos almejados no resultado final. 

A evolução televisiva englobou todos esses aspectos, por exemplo: os 

recursos de produção, a maneira como a sua transmissão é feita por satélites, a 

modernização diária dos aparelhos televisores, a transmissão digital e em altíssima 

qualidade da imagem e até a mudança no perfil dos espectadores, que estão mais 

criteriosos. 

Ao tratar de produções ficcionais nacionais na atualidade, alguns programas 

de tevê, como novelas, minisséries, especiais de datas comemorativas, dentre 

outros, resgatam as referências de profundidade, de luz e de contraste e unem 

esses conceitos ao dinamismo da linguagem televisiva; isso pode ser considerada 

uma nova maneira de produzir televisão, sendo algo que liga a estética da sétima 

arte com a velocidade frenética da produção televisiva. A Rede Globo, como canal 

aberto, e o Grupo Globosat, como grupo de canais fechado, dominam o mercado 

televisivo nacional e são as principais referências de criação e produção de 

conteúdo audiovisual ficcional brasileiro. Podemos facilmente notar que a emissora 

está seguindo a nova linguagem televisa, a qual incluiu cinema na tevê, por meio de 

exemplos como a minissérie Felizes Para Sempre?, que foi transmitida em tevê 
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aberta em 2015, cuja produção foi realizada pela O2 Filmes – produtora 

cinematográfica – e teve como diretor geral Fernando Meirelles – consagrado por 

dirigir Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel, Ensaio sobre a Cegueira, dentre outros 

filmes. 

Realizações brasileiras como esta mencionada são inspiradas nos modelos 

que já existem em outros países, principalmente utilizados por produtoras dos 

Estados Unidos. Minisséries, seriados, filmes feitos para a tevê estão ganhando 

cada dia mais investimento em suas produções, mais espaço na grade de 

programação das emissoras e aceitação satisfatória do público. 

Segundo o estudo de Marcel Vieira Barreto Silva (2014), a questão do 

desenvolvimento das formas narrativas contemporâneas está diretamente ligada ao 

processo evolutivo televisivo, à emergência da televisão se tornar um espaço 

possível de qualidade artística, mas ainda mantendo-se diferente da linguagem 

cinematográfica. 

Moreira (2007) relata que quando pensamos na recepção do espectador 

sobre o conteúdo gerado para a televisão, o assunto torna-se cada vez mais 

complexo, principalmente após o desenvolvimento da internet e das tevês fechadas 

que geram a existência de audiência global e multimidiática; ou seja, o mesmo 

episódio de Game of Thrones que a HBO transmite aqui no Brasil é divulgado, 

também, para o resto do mundo, e o espectador pode ver o episódio da tela do seu 

televisor, smartphone ou notebook. 

Há maior interação midiática no mundo atual, e cada vez mais a população 

pertencente a todas as classes sociais está sendo incluída nesse processo orgânico 

de evolução tecnológica dos meios de comunicação do século XXI. Contudo, a 

estrutura e a dinâmica da produção televisiva é adotada a partir de certos critérios 

baseados na demanda oriunda dos diferentes tipos de espectadores e usos. 

Aparece então uma série de instâncias e dispositivos concretos por 
estudar. A competitividade industrial como capacidade de produção 
manifesta no grau de desenvolvimento tecnológico, capacidade de 
risco financeiro para a inovação e grau de diversificação-
especialização profissional de uma empresa. Essa competitividade 
não deve ser confundida com a competência comunicativa alcançada 
em termos de reconhecimento pelos públicos aos quais se dirige. 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 311, grifos do autor). 
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Sendo um veículo de cultura mundializada, a tevê fechada introduz novos 

hábitos e necessidades ao seu espectador. 

Quando a atenção é voltada para as emissoras nacionais de televisão 

fechada, as informações começam a mudar de plano. Por exemplo, em 2011, foi 

aprovada pelo Congresso Nacional a nova Lei da TV Paga. Esta lei consiste em 

obrigar as emissoras por assinatura a garantirem a presença de mais conteúdos 

nacionais e independentes nos canais oferecidos por elas. Segundo informações 

encontradas no site da Agência Nacional de Cinema (Ancine), um dos principais 

objetivos da lei é aumentar a produção e a circulação de conteúdo audiovisual 

brasileiro, com maior qualidade e diversidade e, assim, gerar novos empregos e 

renda para indústria da cultura. 

Dessa forma, todos os exemplos relatados anteriormente acarretaram uma 

corrida de desenvolvimento de formatos nacionais para as redes abertas e fechadas 

de tevê no Brasil que se assemelha ao conteúdo que esta nova audiência está 

acostumada a ver nos principais canais internacionais de tevê fechada, sendo o 

principal modelo produzido e consumido a série. 

 

1.4  SÉRIES DE TV E AMOR VERISSIMO 

As séries de TV estão ganhando cada vez mais espaço na indústria 

audiovisual e igualmente atingindo espectadores brasileiros que antes estavam 

acostumados com as telenovelas. Fernanda Furquim (2011) afirma que apesar da 

chegada da TV nos Estados Unidos ter ocorrido entre 1945 e 1948, foi apenas no 

período entre 1958 e 1971 que transformações relevantes ocorreram, e estas são as 

que moldam a forma como é feita a programação televisiva até hoje. Em 1958, 

iniciaram-se as produções que foram nomeadas como séries americanas, com 

personagens fixos e antológicos e com a narrativa com fundamentação moral. 

Furquim (2011) segue seu estudo e expressa que, quando a TV chegou ao 

Brasil, trazida por Assis Chateaubriand, a maior preocupação foi implementá-la 

como veículo. Assim, a grade de programação foi deixada de lado. Além disso, os 

orçamentos de produção eram baixíssimos, e, com isso, os seriados americanos 

foram inseridos na programação da TV brasileira. Nos anos 1970, com a ditadura 
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militar, a programação nacional foi alvo de intensa censura, o que aumentou ainda 

mais a exibição dos produtos estrangeiros. 

Gilberto Silva Jr., em seu estudo sobre a história das séries de TV (2005), 

relata que as emissoras brasileiras passaram a diminuir o espaço dedicado aos 

seriados americanos ao final da década de 1970 por conta da ascensão das 

produções nacionais. A TV Globo, segundo dados do estudo, já exercia um 

grandioso papel como emissora de rede nacional e passou a exibir em sua 

programação séries próprias, como a premiada Malu Mulher, em 1979. 

Ao voltarmos para o estudo de Fernanda Furquim (2011), é possível 

encontrar a afirmação de que mesmo com a produção de séries, os grandes 

sucessos de audiência foram produções de telenovelas, e, com isso, a autora 

conclui que a TV brasileira não tem tradição em seriados. Contudo, algumas séries 

fizeram sucesso na história da TV nacional, como o Sítio do pica-pau amarelo, A 

grande família (na antiga e na nova roupagem), Armação ilimitada, TV Pirata, Os 

normais, dentre outras. Este fato prova que o público acaba sendo receptivo à trama 

se ela causar algum tipo de interesse, podendo ser causado por humor, drama, 

atores que fazem parte do elenco e que são queridos pelos telespectadores, enfim, 

a série de tevê pode ter sua oportunidade de ser bem-sucedida como qualquer outro 

produto televisivo produzido. 

De acordo com Moreira (2007), a produção de séries e seriados toma 

diferentes formas da estética cinematográfica por se tratar de uma estrutura 

apresentada a um espectador que habita um espaço doméstico, que normalmente 

fica sentado no sofá da sala ou deitado em na cama diante de uma tela bem menor 

que a tela encontrada nas sessões de cinema. É, como vimos anteriormente, um 

espectador sujeito a desvios de atenção por razões diversas: alguém ao lado 

comenta algo, o telefone toca, ele levanta-se para pegar algum objeto, por exemplo. 

Sendo assim, quanto mais o produto televisivo apresentar painéis fragmentários e 

híbridos, melhores resultados ele obterá. 

Moreira continua seu raciocínio e relata que existem basicamente três tipos 

principais de narrativas seriadas de televisão: 



34 

 

 

 

a) Telenovelas, teledramas e minisséries: desenvolvidas a partir de uma 

única narrativa que acontece ao longo de vários capítulos, e o último dará o 

fechamento da história. 

b) Séries e seriados: resumem em uma emissão uma história completa e 

autônoma, com começo, meio e fim, a qual se repete no episódio seguinte para que 

possa ser recordada alguma informação de valia e relevância para o próximo 

episódio, mantendo apenas os personagens principais calcados em uma mesma 

intenção narrativa. Enfim, tramas que utilizam um protótipo básico que se multiplica 

em variantes diversas. 

c) Serialização: consiste na preservação, ao longo de vários episódios, 

apenas do espírito geral da história ou da temática. Porém, em cada unidade, os 

personagens são diferentes, os atores e até os roteiristas e diretores. 

Atualmente é notável maior resultado de produção de conteúdos nacional de 

qualidade. Exemplo disso são os seriados produzidos e transmitidos pelos canais 

fechados, como Multishow, HBO Brasil e GNT. Este último é responsável pela série 

que é tema deste estudo. 

Amor Verissimo é uma serialização produzida pela Conspiração, dirigida por 

Arthur Fontes e com roteiro final de Renato Fagundes; contém 13 episódios bem-

humorados que relatam histórias de amor em diferentes situações, idades e 

relações. O elenco principal é formado por Fernanda Paes Leme, Gabriela Duarte, 

Leticia Colin, Marcelo Faria, Paulo Tiefenthaler e Pedro Monteiro. Os atores formam 

um elenco fixo, chamados carinhosamente de “trupe” (pelos próprios), e se alternam 

em personagens diferentes a cada episódio. Além do elenco principal, a série conta 

com as participações especiais das atrizes Anna Sophia Folch, Diana Bouth, Luana 

Piovani e Vanessa Lóes. Para o diretor, gravar uma história diferente a cada dia foi 

um desafio, tanto para ele quanto para os atores. “Tentamos sempre variar os 

casais, mas todo mundo se excedeu nas performances. Até por conta desse desafio, 

de cada dia acordar na pele de um personagem diferente. Essa vai ser a graça da 

série.” (AMOR, 2014 ). 

A serialização foi exibida pela primeira vez em 8 de janeiro de 2014 no canal 

fechado GNT, da Globosat canais. A ideia surgiu na produtora Conspiração e todo o 

processo criativo foi comandado pelo departamento de desenvolvimento e roteiro do 
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núcleo de TV. O diretor relata em entrevista que, desde 2008, o projeto vinha sendo 

discutido na produtora, e em um primeiro momento foi pedida a ajuda do próprio Luis 

Fernando Verissimo. O autor separou 70 crônicas já publicadas, 25 delas foram 

selecionadas e 13 foram, de fato, roteirizadas para a primeira temporada. As 

crônicas são: Suflê de queijo 2, A estrategista, Estranhando André, Uma mulher 

fantástica, Tubarão mecânico – publicadas em 2011 no livro Em algum lugar do 

Paraíso; O que cada um tem por dentro – publicada no O Estado de São Paulo em 9 

de maio de 2008; A vida não é uma comédia romântica, Trauma, Uma leve brisa, 

Retiro, A exploração de Marte, Vitinho e a americana, As tentações de frei Antônio – 

publicadas no livro lançado em 2013 que leva o mesmo nome da serialização e traz 

uma copilação das crônicas trabalhadas nesta dissertação. 

Na primeira temporada, cada episódio é correspondente a uma única crônica. 

Na segunda temporada, que estreou em 11 de março de 2015, os episódios são 

formados a partir da compilação de mais de uma crônica, pois os textos que 

restaram da primeira temporada eram muito curtos para produzir um episódio inteiro. 

O diretor aproveitou alguns fatos inusitados que aparecem nas crônicas de 

Verissimo – como uma brisa natural que balança os cabelos de uma única mulher, 

sonhos tão realistas que beiram à alucinação e outros casos que serão vistos no 

decorrer deste trabalho – para adaptar as crônicas. “Coisas não explicadas 

acontecem nos episódios, e eu acho isso muito divertido. Acho que isso vai dar uma 

cara diferente à serie. Não é exatamente o Verissimo que você espera e, ao mesmo 

tempo, é extremamente fiel ao texto dele.” (AMOR, 2014). 

Como afirmamos anteriormente, cada episódio da serialização transpõe uma 

história diferente; contudo, os criadores da obra audiovisual encontraram algumas 

maneiras de criar algo contínuo possibilitando a criação, por parte do público, de 

uma linearidade na junção de todos os episódios. Dessa forma, a serialização 

possibilita que o espectador tenha dois tipos de assimilação: a surpresa em cada 

novo episódio, mas esperando alguns elementos que são comuns sempre, como o 

elenco e a dinâmica de entrevistas. 

Essa dinâmica mencionada, além de ser uma ferramenta de continuidade, é 

realizada no formato de mockumentary, que mistura eventos fictícios com estilo de 

documentário. O termo mistura as palavras mock (falso) e documentary 
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(documentário). Assim, os filmes e as séries que englobam essa denominação são 

aqueles que passam ao espectador a ideia de que o que está sendo assistido é algo 

real. 

Desta forma, foram feitos depoimentos de diversos casais – jovens 

namorados; casais lésbicos; idosos; casais trinta, casados e com filho; namorados 

em relacionamento aberto etc. – baseados em histórias reais, sempre de acordo 

com o tema tratado no episódio. Este fato mistura a realidade com a ficção, o que 

faz com que o público espectador se identifique com os relatos e acabe perdendo a 

noção do que é realidade e de que é uma “história inventada”. Inclusive, este 

também é o principal aspecto que une todos os episódios: todas essas adições de 

entrevistas que relatam a história, curiosidade e fatos engraçados são elementos 

que criam um elo, pois o tema tratado nas entrevistas está diretamente ligado ao 

tema abordado no episódio em questão. Os assuntos das histórias, portanto, variam 

a cada novo episódio e, além disso, o público conhece cada vez mais a vida 

daquelas pessoas, pois cada relato tem interligação e continuidade com o relato da 

entrevista do episódio anterior. 

Luiz Carlos Maciel (2003) relata que as séries nos Estados Unidos são 

programas destinados à família e costumam ser exibidas no “horário nobre” na 

televisão, assim como as telenovelas brasileiras. A família é reunida após o jantar 

para assistir às séries, normalmente com a trama cômica, que são as famosas 

comédias de situação, ou sitcoms. Exemplo deste formato é a famosa série Friends. 

De acordo com Maciel, os sitcoms, diferentemente das séries dramáticas que 

costumam ter a duração de 48 minutos – para programas de uma hora no ar –, têm 

o tempo de duração de 24 minutos – para meia hora de exibição no ar –, sendo os 

minutos que restam destinados aos intervalos comerciais. Além disso, como 

qualquer outra toda série, a comédia de situação deve ter começo, meio e fim, ou 

seja, exposição, desenvolvimento e desfecho em cada um dos seus episódios; a 

técnica utilizada nestes casos é basicamente simples: a exposição costuma 

preencher os 6 primeiros minutos; o desenvolvimento, 12 minutos; o desfecho, os 

últimos 6 minutos – o intervalo comercial é normalmente inserido na metade do 

desenvolvimento. Syd Field (1995) chama essa estratégia de midpoint da trama, 

que, acompanhada do plot point (a “virada” central da história), encaminha a ação 
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para o desfecho. Ou seja, é a estratégia de cortar a história em pleno ápice para 

segurar o espectador durante o período do intervalo comercial. A estrutura de 

construção de Amor Verissimo, apesar de ser uma serialização, é baseada nos 

sitcoms: o tempo de duração de cada episódio é cerca de 24 minutos, a divisão da 

técnica básica de execução é feita a partir das comédias de situação apresentada no 

parágrafo anterior e o modo como o humor é tratado na trama é baseado no modelo 

comido americano. Maciel (2003) afirma que a técnica específica dos diálogos exige 

piadas contínuas, com pequenas pausas para a risada do espectador, repetidas pelo 

menos em três sequências. 

Os diálogos da serialização trabalhada nesta dissertação também seguem 

técnica semelhante, e além do humor, que prevalece em quase toda a narrativa dos 

episódios, é inserida uma grande dose de ironia, que acaba por se tornar também 

parte do humor da trama, que traz uma carga cômica de maneira menos 

“escrachada” do que a maioria dos sitcoms. 

Existe uma aura vintage, minimalista e bastante feminina nos cenários. Nas 

cenas dos depoimentos, o cenário é sempre o mesmo a fim de manter um padrão e 

os atores que interpretam as personagens nos episódios são caracterizados de 

maneira simples e um pouco caricata, para que o humor e a ironia presentes no 

texto sejam muito bem ressaltados. 
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2. ADAPTAÇÃO E FOCO NARRATIVO 

Existem diversas maneiras de fazer novelas, séries ou programas de TV. 

Normalmente, a crítica observa os feitos como algo voltado para a massa, com o 

objetivo principal de atingir o maior número possível de pessoas e ser um 

empreendimento rentável muito maior, acima da necessidade de criação de uma 

boa obra artística. 

Entretanto, é relevante não supervalorizar esse tipo de informação, pois assim 

como uma produção com seus ideais focados na arte pode ter fazer sucesso com o 

público, a que não tem essa preocupação artística pode ser um fracasso para os 

espectadores. Contudo, ambos os estilos podem ser inspirados em textos verbais 

pertencentes à literatura. 

Atualmente, é muito comum vermos filmes e séries que são produzidas a 

partir de uma adaptação de algum romance, conto, crônica ou até mesmo histórias 

em quadrinhos. Este fenômeno tem ocorrido a cada dia mais e é intrigante o estudo 

e a compreensão desse processo. 

 

2.1. CONCEITOS SOBRE ADAPTAÇÃO 

Jacques Aumont e Michel Marie em Dicionário Teórico e crítico de cinema 

(2012) descrevem o termo “adaptação” como uma noção vaga, pouco teórica, cujo 

principal objetivo é avaliar ou, no melhor dos casos, descrever e analisar o processo 

de transposição de um romance para roteiro e depois para um filme: transposição 

das personagens, dos lugares, das estruturas temporais, da época em que se situa 

ação, da sequência de acontecimentos contados etc. Esta descrição, na maioria das 

vezes, é avaliadora e permite apreciar o grau de fidelidade da adaptação, ou seja, 

permite recensear o número de elementos da obra inicial. 

A descrição desenvolve para as críticas atuais e os autores do dicionário 

acrescentam que os primeiros críticos de cinema, ao passar da década de 1920, 

ressaltaram a especificidade da arte cinematográfica e condenaram as obras 

originárias de adaptações diretas demais, notadamente de peças teatrais. Contudo, 

depois da 2ª Guerra Mundial, na escola Cahiers du Cinéma, defendeu-se 

exatamente o contrário: a adaptação foi analisada como meio paradoxal de reforçar 



39 

 

 

 

a especificidade cinematográfica, e, para isso, a adaptação devia manter 

equivalências sem que se considere uma obra superior à outra. Desde então, a 

crítica admitiu a possibilidade da adaptação, e os filmes se classificam como aqueles 

entre literalidade mais ou menos absoluta e aqueles que transpõem as ações da 

obra original. 

Talitha Rizzo em sua dissertação (2007) atrai o olhar para outro ponto de 

vista: a adaptação é muito mais ampla do que as que costumamos ver em filmes e 

em séries, muitas peças de teatro foram adaptadas de romances, outras peças de 

teatro se tornaram filmes e ainda o simples fato de traduzir um livro da língua original 

para outro idioma sujeita o texto a adaptações. Rizzo ainda ressalta que, 

certamente, o conteúdo do livro – a fábula, as personagens etc. – é mantido. Além 

disso, existe uma preocupação em manter a linguagem original. No entanto, 

devemos questionar até que ponto uma tradução consegue manter-se equivalente 

em termos estilísticos, pois se um signo está cheio de aspectos culturais próprios à 

população falante daquela língua, considerando que há variações dentro de uma 

língua de acordo com o país, região, cidade, idade em que é falada, é possível dizer 

que ocorrem modificações no texto traduzido, por exemplo. 

Por mais coerente que um dicionário seja, é muito difícil ser completamente 

preciso ao traduzir algumas palavras, termos e expressões. Desta forma, fica 

expresso que a fidelidade total e absoluta, mesmo em termos de tradução entre 

línguas, é impossível. Ainda assim, há diversos casos em que o público lê um livro 

traduzido sem incômodos, mas não aceita facilmente a sua adaptação para o 

cinema. (BALOGH, 1996, p. 42). 

Contudo, vale ressaltar que, embora a tradução possa ser entendida como 

uma forma de adaptação, o contrário não é necessariamente verdade. Traduzir, 

segundo o dicionário Aurélio, quer dizer transpor, transladar de uma língua para 

outra, e o que ocorre em uma adaptação de um texto para um produto audiovisual é 

muito mais do que a transposição entre línguas (no caso, entre linguagens). 

A adaptação implica mais do que a transposição de um texto de uma 

linguagem para outra; implica a possível recriação, com uma nova leitura, visões e 

perspectivas. Não existe qualquer obrigação de fidelidade à obra original, enquanto 

uma tradução necessita ser o mais fiel possível ao texto original para que seu 
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propósito não seja perdido. Desta forma, a adaptação pode ser entendida como o 

processo de transformação de um texto, verbal ou não verbal, em outro, visando a 

adequação do texto original a um novo objetivo ou mídia, o grau de fidelidade 

podendo variar de acordo com a intencionalidade por trás do texto adaptado. Um 

exemplo de adaptação com grande transformação é o filme 10 coisas que eu odeio 

em você, que é um filme inspirado na obra A megera domada, de Shakespeare, cuja 

compatibilidade ao texto literário é muito pequena: apenas foi mantida a fábula e o 

nome da maior parte das personagens, todo o resto foi adaptado para a realidade 

dos anos 1999, que foi o ano de estreia do filme. A adaptação foi elaborada 

pensando nos objetivos que a produção gostaria de atingir, que, neste caso, era 

fazer um filme contemporâneo, voltado para um público jovem/adolescente, 

familiarizado com as tradições estadunidenses. Sendo assim, a trama ilustra um 

high school em Seatle, as personagens usam roupas atuais e o clímax do filme 

ocorre em um baile de formatura. Diferentemente do estilo de adaptação escolhido 

para o filme A Megera Domada (1967) protagonizado por Elizabeth Taylor, em que o 

padrão estético é correspondente ao século XVI. 

Segundo Balogh, o que ocorre é uma transmutação, em que o conteúdo ou 

parte dele transita de um texto estético para outro. Desse modo, ocorre a alteração 

do plano de expressão e um recorte ou mesmo uma modificação do plano do 

conteúdo, em que ambos os textos são relativizados e é realizada, assim, uma 

recriação com objetivos próprios. (BALOGH, 1996, p. 41). 

Rizzo (2007) conclui que há textos de tipos e finalidades variadas, como: a 

tradução, que busca o maior nível de fidelidade possível, já que a intenção é 

parecer-se o máximo possível ao texto original, tanto em conteúdo quanto em 

linguagem; a adaptação de texto para outra forma escrita, como as obras clássicas, 

as quais mantêm as fábulas de origem, mas são feitas adaptações na linguagem 

para que sejam contadas para um público infantil para atender à necessidade do 

vocabulário dessa faixa etária, por exemplo; e a adaptação teatral ou audiovisual de 

obra literária, que por possuir tipos de linguagem completamente diferentes de um 

texto verbal, implicam uma transformação maior do texto-fonte escolhido, podendo 

ainda promover modificações em aspectos como o tempo, o espaço, o foco 
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narrativo, dentre outras coisas, ou, até mesmo em certos casos e dependendo da 

intenção da produção, subverter o sentido da fonte. 

Ao chegarmos à conclusão de que adaptações são transformações que 

podem ocorrer de variadas formas, de acordo com os objetivos e especificidades 

sígnicas que se pretende alcançar, podemos iniciar uma discussão mais 

segmentada sobre adaptações audiovisuais. 

 

2.2. ADAPTAÇÕES AUDIOVISUAIS 

João Batista de Brito (2006, p. 7) inicia o primeiro capítulo do seu livro sobre 

literatura no cinema afirmando que é muito comum entre cinéfilos o discurso de que 

o livro sempre é melhor do que o filme resultante da obra literária adaptada. Logo 

em seguida, o autor refere-se à obra de Robert Richardson Literature and film e 

aponta que há possíveis afinidades semióticas, ou seja, de linguagem, entre 

literatura e o cinema. 

Segundo Richardson (1973), os elementos que compõem a técnica e a 

estética cinematográfica, como enquadramento, montagem, fotografia e até trilha 

sonora, já estão presentes em textos literários e podem há tempos ser apontados 

nesse tipo de discurso literário. Richardson declara em seu discurso que a literatura 

também é uma arte visual e lista diversos pontos em que há algo em comum entre a 

obra cinematográfica e a literária: o acúmulo de imagens de coisas em geral e 

lugares sem a presença de pessoas; a dissolução de uma imagem em outra; o ponto 

de vista amplo e múltiplo acerca de um determinado personagem ou acontecimento; 

a semelhança ou equivalência da trilha sonora a determinados procedimentos 

prosódicos; etc. 

Contudo, em contraponto, Brito (2006) ressalta que os pontos defendidos por 

Richardson são genéricos e podem ser aplicados a outras modalidades, como o 

teatro, a música, pintura. Então, devemos levar em consideração as análises que 

podem ser extraídas de ambos os discursos, tanto o fílmico quanto o literário, e 

observar o que a literatura tem a acrescentar ao cinema e como o cinema contribui 

para a literatura. 
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Por mais que no capítulo anterior desta dissertação tenham sido pontuadas 

as principais diferenças entre a linguagem cinematográfica e a televisiva, os 

conceitos relatados neste capítulo são válidos para adaptações feitas para tevê ou 

para o cinema, pois o processo é bastante semelhante. A diferença está apenas no 

processo de produção do vídeo ou do filme adaptado. 

Uma adaptação audiovisual consiste em qualquer texto icônico que tenha sido 

baseado em outro texto, qualquer seja o seu tipo. No caso de uma adaptação de 

serialização baseada em crônicas, o texto verbal passa por um processo e é 

transformado em um novo texto que pode ser adequado às imagens e aos sons da 

linguagem audiovisual. 

Cristovão Tezza (PEREIRA, 2012), em entrevista ao site Saraiva Conteúdo, 

fala sobre as questões da adaptação. Para o escritor, cinema e literatura são artes 

próximas; modernamente, uma se alimenta da outra. Ele, ainda, nega que as 

adaptações são expressões de um mundo cada vez mais distante da literatura e 

mais próximo de outras linguagens. 

[...] A literatura permanece como o “coração do texto”, sem o que a 
imagem se esvazia. Essa é a arma da literatura; ela jamais deve 
abdicar do seu silêncio, da sua singularidade textual, para correr 
atrás da borboleta do cinema. O contrário é que deve acontecer; o 
cinema se inspirar no que a intimidade literária tem a oferecer. O 
cinema só tem a crescer, aprendendo com a literatura. (PEREIRA, 
2012). 

 

Rizzo (2007) pontua de maneira oportuna em seu trabalho que a adaptação 

audiovisual é um processo de leitura de determinado texto feito por um grupo de 

pessoas que se une para iniciar o processo de produção, sendo eles: diretores 

(geral, de fotografia, de efeitos sonoros, de arte etc.), adaptadores, roteiristas, 

produtores, assistentes, figurinistas, atores etc. Esse grupo de pessoas elabora um 

recorte do texto original levando em consideração a linguagem que será utilizada na 

adaptação (televisiva, cinematográfica, para web etc.), o orçamento e os materiais à 

disposição para a produção a ser realizada atinja o objetivo buscado, alcance o 

público e o produto final tenha qualidade. A junção de todos estes elementos aliada 

à habilidade do adaptador, ao estilo artístico do diretor, à interpretação pessoal e à 

visão artística do roteirista etc. colaboram para o sucesso da adaptação. Deste 
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modo, é elaborado um texto, diferente do original, mas carregado de inspirações e 

influências. É necessário ressaltar, contudo, que o resultado final conta com dois 

textos distintos e independentes. 

Field (1995) argumenta que uma boa adaptação deve ser vista como uma 

obra independente daquela em que se baseia, ela deve ter a própria essência e 

trazer sua identidade distinta no roteiro e no produto final, e não ser um relato fiel e 

literal. Assim sendo, uma obra não tira a importância de outra obra; nada é 

subtraído, mas sim agregado. 

Doc Comparato (1983) afirma que, inicialmente, os roteiristas achavam mais 

fácil adaptar do que escrever uma obra original. Esta afirmação, contudo, é bastante 

discutível, pois uma adaptação apenas é uma transcrição de linguagem que muda 

justamente o suporte linguístico usado para contar uma história. Comparato nomeia 

esse ato “transubstanciar”, que nada mais é do que transformar a substância, uma 

vez que uma obra é a expressão de uma linguagem. Assim, sendo a obra uma 

unidade de conteúdo e forma, no momento em que se apropria somente do 

conteúdo e ele é expresso por meio de outra linguagem, o processo de recriação e 

transubstanciação é efetivamente realizado. Claramente, este ato de recriar implica 

o risco de o produto recriado ter um resultado aquém do original, no entanto, a 

adaptação pode se revelar melhor do que o texto original. Isto ocorre, devido ao fato 

de, às vezes, o material da história se adaptar melhor a outro tipo de suporte 

dramático. Uma adaptação acarreta a escolha de uma obra que possa ser 

transposta a outro suporte sem perda de qualidade, mas nem todas os materiais se 

prestam à transcrição. Adaptar implica um limite criativo, uma vez que o roteirista 

deve se ater ao conteúdo, aos personagens, ao clímax, às intenções, aos símbolos 

da obra. Porém, este limite pode ser muito positivo e acarretar o nascimento de uma 

obra tão boa quanto a original. 

A independência textual pode ser bem ilustrada por meio do seguinte 

exemplo: é possível ver uma série, apreciá-la e entendê-la sem nunca ter lido o texto 

literário no qual ela foi baseada, e o inverso também é verdadeiro: é viável ler o texto 

literário original sem jamais ter assistido à série. A experiência de ambas as 

alternativas – assistir e ler – é única e possui aspectos particulares, ou seja, uma 

não tem a capacidade de suprir ou invalidar a outra. 
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Diante desses fatos, podemos afirmar que uma adaptação audiovisual 

baseada em um texto literário é um processo dialógico, em conformidade aos 

conceitos estabelecidos por Mikhail Bakhtin. 

Em Marxismo e filosofia da linguagem (1997), Mikhail Bakhtin considera que o 

conceito de dialogismo é constituído nas relações dialógicas e estabelecido na 

relação de sentido que se forma entre dois enunciados. O diálogo produzido é 

resultado de certas recorrências de elementos encontrados em dois ou mais 

discursos, e cabe ao analista interpretar como textos de diferentes linguagens 

interagem. Portanto, é previsto que cada intérprete traga consigo uma considerável 

bagagem dos mais variados elementos e assuntos. 

Desta forma, podemos dizer que a obra literária e a adaptação audiovisual 

são textos que dialogam entre si, mas que devem ser analisados de maneira distinta 

e julgados de forma diferente. A adaptação não tem o papel de ser fiel ao texto 

original, tampouco transpor integralmente a redação verbal da obra original. 

A partir disso, podemos compreender que é possível encontras adaptações 

boas ou ruins, mas a fidelidade não é um dos pontos que deve ser levado em 

consideração no momento desta avaliação. Devemos analisar as escolhas e a 

realização de todo o processo adaptativo: roteiro, direção, produção, fotografia, 

efeitos sonoros, atuação do elenco, dentre outros aspectos técnicos, além do gosto 

pessoal de cada individuo que apreciará e analisará a obra adaptada. 

Segundo Julia Kristeva (1974), todo texto é um intertexto, um tecido novo de 

citações acabadas. Estão presentes e redistribuídos no texto pedaços de códigos, 

fórmulas, modelos rítmicos, fragmentos de linguagens sociais etc., pois sempre há 

linguagens antes e ao redor do texto. A autora, a partir do conceito de dialogismo 

bakhitiniano, cunhou o termo “intertextualidade”. 

Sendo assim, de acordo com os conceitos de dialogismo de Bakhtin (1997), o 

entendimento de intertextualidade de Kristeva (1974) e a atribuição de Stam (1992), 

podemos concluir que a adaptação audiovisual é a transformação de um texto 

original que culmina na criação de um novo texto a partir de um processo de 

escolhas técnicas para adaptá-lo em outra linguagem transmitida em veículo distinto. 
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2.3 PROCESSO DE ADAPTAÇÃO AUDIOVISUAL 

No início do processo de adaptação audiovisual, uma leitura em conjunto da 

obra original a ser transformada é feita, para que sejam escolhidos quais recortes 

serão aproveitados e/ou utilizados como inspiração para o roteiro adaptado. Neste 

processo, são realizados alguns mecanismos como: redução, transformação, 

deslocamento e ampliação. Ou, como afirma Brito: 

No mesmo modelo da redução, uma adição pode consistir do mero 
acréscimo de novos elementos (imagens, ações, personagens, 
cenários, diálogos etc.) ou da dilatação dos já existentes. Deste 
modo, um pequeno detalhe, físico ou psíquico, que não havia no 
romance pode aparecer no filme como um deflagrador semântico 
importante, em substituição ou não a elementos da estrutura 
romanesca, do mesmo modo que o destino do protagonista no 
romance pode receber, no filme, um desenvolvimento maior, que 
responda por deficiências que a narração havia tido em recobrir 
aspectos abstratos do discurso literário, suponhamos, aqueles 
trechos de monólogo interior em que o personagem referido refletia 
sobre si mesmo. (BRITO, 2006, p. 151). 

 

Ou seja, o ato de redução consiste em suprimir acontecimentos, passagens e 

personagens por economia de tempo ou irrelevância para o roteiro – uma cena 

literária inteira pode ser reduzida a uma fala, por exemplo. Já a ampliação é o 

oposto, uma vez que neste procedimento se acrescem movimentos que realçam os 

valores de uma ação ou personagem. A transformação, como o nome já diz, faz com 

que algumas cenas, nomes ou símbolos sejam transformados. Por fim, no 

deslocamento são encontrados elementos comuns às duas obras, sem, no entanto, 

manter a mesma ordem dos fatos. Após feitas as escolhas de mecanismos utilizados 

para contar a história da adaptação, a criação do roteiro adaptado segue 

praticamente o mesmo processo de elaboração de um roteiro de história original. 

Maciel expressa de maneira clara como funciona o raciocínio do roteirista 

durante o ato de escrita. O roteiro não é apenas uma “[...] indicação da linguagem 

que vai ser usada no registro das imagens para cinema ou televisão” (MACIEL, 

2003, p. 15), mas um texto que tem o papel de indicar o que será visto – o conteúdo, 

a trama, a narração, a ação, os diálogos etc. –, sua função vai muito além do que a 

produção audiovisual expressada em cada cena. 
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Roteiro é uma rota não apenas determinada, mas “decupada”, 
dividida, através da discriminação de seus diferentes estágios. 
Roteiro significa que saímos de um lugar, passamos por vários 
outros, para atingir um objetivo final. 
Ou seja: o roteiro tem começo, meio e fim. (MACIEL, 2003, p. 20-21). 

 

O conteúdo audiovisual tem tempo de exibição determinado, diferentemente 

das obras literárias, por exemplo – o leitor pode levar horas ou dias para terminar de 

ler um livro, e o espectador de um filme, série ou novela tem apenas os minutos de 

exibição para assistir ao conteúdo e absorver as informações veiculadas. Além 

disso, existem horários previamente marcados nas sessões de cinema e na grade 

de programação televisiva, assim o roteiro tem atender a essa necessidade. 

Entretanto, como visto no primeiro capítulo, a linguagem televisiva diferencia-

se da cinematográfica, e uma das características é a quebra de conteúdo para a 

inserção de comerciais, o que distingue, desse modo, o roteiro televisivo do 

cinematográfico. 

Maciel (2003) utiliza duas nomenclaturas para explicar a diferença da 

produção do roteiro: screenplay, que é a definição utilizada pelos norte-americanos 

para se referir ao roteiro produzido para ser assistido por completo, sem 

interrupções; teleplay, que é o roteiro elaborado para ser assistido em várias partes, 

com interrupções de três minutos. Apesar de a montagem ser diferente e a 

linguagem televisiva distinta da cinematográfica, a estrutura de construção de ambos 

os tipos de roteiro é semelhante, pois os intervalos de três minutos não são capazes 

de comprometer a experiência dramática de maneira geral e os dois tipos de 

roteirização proporcionam início, meio e fim durante a sua execução e transmissão. 

O roteiro tem o papel de conduzir o espectador do começo ao final da trama e 

mostrar o desenvolvimento da história a partir de cada ação. 

Syd Field, em Manual do Roteiro (1995), afirma que adaptar uma novela, um 

livro, uma peça de teatro, um artigo de jornal ou uma crônica para roteiro é a mesma 

coisa que escrever um roteiro original. 

“Adaptar” significa transpor de um meio para outro. A adaptação é 
definida como a habilidade de “fazer corresponder ou adequar por 
mudança ou ajuste” – modificando alguma coisa para criar uma 
mudança de estrutura, função e forma, que produz uma melhor 
adequação. (FIELD, 1995, p. 174, grifo do autor). 
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Field continua o raciocínio afirmando que o material original é uma fonte, e 

cabe ao roteirista moldar o texto por sua conta – ele deve acrescentar ou 

transformar cenas, incidentes etc. Não se deve apenas copiar o texto para um 

roteiro, mas transformá-lo em uma produção visual, uma história contada em 

histórias, ou seja, um romance é um romance, uma crônica é uma crônica e um 

roteiro é um roteiro. “Adaptar um livro para um roteiro significa mudar um (o livro) 

para outro (o roteiro), e não superpor um ao outro.” (FIELD, 1995, p. 174). 

Sobre a ação, Maciel (2003) explica que ela consiste em tudo o que uma 

personagem faz com o intuito de atingir algum objetivo e é o fator que propulsiona 

todo o desenrolar da trama, como: as motivações que levam uma personagem a 

fazer determinada escolha, como ela é desenvolvida e quais são suas intenções até 

chegar ao objetivo final. 

O processo de criação do roteiro é efetivado a partir de um argumento – 

expressão utilizada na linguagem cinematográfica – ou de uma sinopse – vocábulo 

corriqueiro para as produções televisivas. Ambos os termos são um resumo 

completo da narrativa detalhada que compõe a história como um todo. A partir da 

sinopse, é elaborado o storyline que é um resumo menor e menos detalhado das 

principais ações da trama. Ela é usada pelo roteirista para que o foco das ações não 

seja perdido no decorrer da trama e, algumas vezes, durante o processo de edição 

para auxiliar na escolha da melhor cena gravada e/ou corte mais adequado para 

expressar a ação da trama. 

Para a compreensão do processo de elaboração do roteiro, é relevante, 

também, explicarmos o que é e como funciona a trama, que é a história que será 

exposta na produção audiovisual. “A trama é [...] a sucessão propriamente dramática 

dos eventos. Os acontecimentos da maneira como são mostrados ao espectador.” 

(MACIEL, 2003, p. 33). 

Maciel (2003) explica que a trama é a estrutura dividida em: exposição, 

ataque, complicação, clímax e resolução. A exposição fornece as informações 

necessárias para o espectador situar os acontecimentos, como: onde a história é 

passada, em que época, qual é o gênero da obra, a qual universo ela pertence, qual 

é a sua realidade e estilo. O ataque é a manifestação da problematização que a 
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história expõe e a primeira grande ruptura no equilíbrio das ações. A complicação 

refere-se ao confronto das ações com o problema, por exemplo, a luta entre 

protagonista e antagonista. O clímax é o final da ação – toda história tem um ápice, 

momento em que acontece algo de maior impacto, e este é o clímax da trama. Por 

fim, a resolução é o retorno ao equilíbrio, ou seja, o desfecho da trama. 

Após explicar como funciona a estrutura da trama, Maciel explica a relevância 

e o poder que o clímax exerce na história: 

O clímax supõe o ataque. Antes do ataque, impõe-se a necessidade 
de uma exposição. Entre o ataque e o clímax, desdobra-se a 
complicação – ou seja, a trama propriamente dita. A complicação é 
uma maneira, um caminho, de ir do ataque ao clímax. Depois do 
clímax, só resta o desfecho. (MACIEL, 2003, p. 51). 

 

Dessa maneira, é possível concluir que o clímax é o ponto de partida na 

construção da trama. Isso significa que tendo o clímax como o ponto de partida, a 

construção da trama fica mais fácil. 

Outro ponto relevante para citarmos aqui é o tema. O desdobramento da 

trama ocorre a partir do tema, que possui uma problemática fonte motora para o 

desenvolvimento das ações, as quais estão englobadas dentro de uma premissa 

que conclui o objetivo pelo qual todas as ações foram tomadas para justificar o 

problema que iniciou a história – ou seja, todo o desenvolvimento da trama é 

interligado. Portanto, a trama não pode fugir do tema proposto, e, para que o roteiro 

seja bem elaborado e executado, ele não deve ter lacunas que fujam ao tema e que 

deixem falhas na conclusão dessa interligação de fatos mostrados em cenas. 

Syd Field (1995) afirma que um roteiro não conta uma história, mas mostra 

em cenas o seu desenvolvimento. Para entendermos de maneira clara esta 

informação, é necessária a explicação do conceito de cena. A cena é a unidade 

celular do roteiro, ou seja, ela é composta por rubricas – que são todas as atividades 

e indicações sobre o ambiente, o figurino, os ruídos, a trilha sonora, as 

características físicas das personagens etc. – e por diálogos que têm a função de 

fornecer ao espectador informações necessárias sobre a trama e sobre os 

personagens. 

Assim, podemos então nos focar no último fator relevante para o roteiro: a 

personagem. 
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Segundo Maciel (2003) Aristóteles em sua poética declara que a personagem 

deve ser: boa no sentido de bem feitoria e de bondade; convincente, ou seja, ter 

características e intenções que comprovem o que e quem ela é de fato; semelhante, 

que pertença a um senso comum, para que o espectador tenha empatia por algum 

aspecto de sua história; coerente com a trama em que se insere, a personagem 

pode ser ou fazer coisas impossíveis, como um cão falante ou um homem que voa, 

mas tem de ser verossímil com a realidade da história mostrada; e por fim, a 

personagem deve ser necessária, deve ter importância para a trama. 

Para Syd Field (1995), a personagem é essencial para a ação e, portanto, a 

trama é a história. Não há trama sem personagem e o inverso também é verdadeiro, 

pois a relação que ambos formam resulta em uma unidade. Field, sobre o processo 

de construção da personagem, relata que o espectador necessita conhecê-la para 

que tenha controle de quem ela é, do que faz e do porquê. Assim, o autor elabora 

três etapas de conhecimento: a primeira é a profissional, em que são apresentadas 

apenas as características externas, como o local em que a personagem trabalha, 

com quem ela se relaciona etc.; a segunda é a pessoal, na qual são expostos dados 

da vida social, características do caráter e do humor da personagem; por fim, chega-

se à etapa íntima, que apresenta todos os desejos, medos, segredos, objetivos, 

ambições, ou seja, os fatos mais íntimos da personagem. 

Para Maciel (2003) o roteirista deve ser capaz de enxergar o mundo com os 

olhos de cada uma das personagens que existe na trama para que a escrita possa 

ser desenvolvida. 

 

2.4 ADAPTAÇÃO E FOCO NARRATIVO 

Para realizar uma adaptação audiovisual baseada em um texto literário, é 

necessário que, antes que o processo de roteirização seja iniciado, o adaptador 

junto ao roteirista estude a obra original levando em consideração os principais 

aspectos nela inseridos, sendo o foco narrativo da trama literária (objeto de estudo 

desta dissertação) um dos mais relevantes. 
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2.4.1 Focalização no texto literário 

Com base no raciocínio de Rizzo (2007) e nos conceitos teóricos 

apresentados por Vitor Manuel Aguiar Silva (1988), podemos admitir que o foco 

narrativo designa aquele que narra a história, que esclarece o leitor a respeito do 

ponto de vista a partir do qual é realizada a narração. Tendo como ponto de partida 

o fato de o narrador representar um ser fictício que o autor utiliza para expressar a 

própria habilidade inventiva, se torna imprescindível compreender os pontos que 

demarcam o chamado foco narrativo. O foco narrativo é definido pela perspectiva 

por meio da qual o narrador opta para relatar os acontecimentos inerentes ao 

enredo. 

Deste modo, como Silva (1988) exemplifica em seu livro, é possível assimilar 

que o foco narrativo é um fator de fundamental importância para a construção 

narrativa. A questão do foco narrativo ultrapassa a barreira da figura de um narrador, 

pois a focalização refere-se tanto ao modo de contar história quanto ao ângulo de 

visão pela ela qual é relatada. 

Silva (1988) segue o raciocínio e afirma que, para muitos teóricos literários, o 

modo de contar uma narrativa é dividido em cena e sumário, sendo a primeira um 

registro imediato dos acontecimentos com diálogos diretos, e o segundo uma 

espécie de resumo dos acontecimentos. A cena é o modo de retratar a narrativa da 

maneira mais detalhada e descritiva e o sumário, por sua vez, abrange um tempo 

maior da narrativa – ele é menos detalhada, é no sumário que o narrador atua como 

informante ao leitor. 

Todavia, o ângulo de visão refere-se: ao lugar de onde se narra a história, ou 

seja, quem a conta; ao modo como ela é contada, se o narrador é uma personagem 

ou se ele se manifesta como alguém de fora da história; ao ponto de vista por meio 

do qual ela é contada, e se há distanciamento de tempo e espaço; a quais são os 

efeitos que esse posicionamento provoca ao leitor etc. Assim, é possível concluir 

que focalização narrativa pode interferir diretamente na maneira pela qual o texto é 

lido e interpretado. 

Diegese, de acordo com Manuel Aguiar Silva (1988) é um termo usado por 

Gérard Genette para distinguir a história – significa o conteúdo narrativo –, e sua 

existência depende do discurso do narrador. Desta forma, podemos afirmar que a 
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diegese na narrativa audiovisual sempre tem diferenças e relações à diegese da 

obra literária original. 

Com base nas informações apontadas anteriormente, Silva (1988) sugere 

dois tipos de focalização: a heterodiegética e a homodiegética. A heterodiegética é 

aquela em que o narrador constitui-se em uma figura alheia à diegese, ou seja, ele 

não faz parte do grupo de personagens daquele universo ficcional. Neste tipo de 

focalização, o narrador assume um papel que tanto pode ser interativo (comentários 

críticos) quanto manter-se neutro. Já a homodiegética vai na direção oposta. Neste 

caso, o narrador assume o papel de agente ativo da narrativa. Esta focalização 

ainda é subdividida em dois tipos: homodiegética e autodiegética. A primeira refere-

se ao que teóricos chamam de narrador-testemunha, que é formado por uma 

personagem secundária que narra a história. A segunda refere-se à narração feita 

pelo narrador-protagonista, como o exemplo da personagem Bentinho, de Dom 

Casmurro. 

Silva ainda traz alguns outros tipos de focalização, como: a interna e a 

externa; a onisciente e a relativa; a interventiva e a neutra; e a fixa, variável ou 

múltipla. A focalização interna costuma ser confundida com a homodiegética. 

Contudo, a focalização interna descreve o que passa na interioridade das 

personagens, sem que necessariamente o narrador seja uma personagem da 

narrativa. Já a focalização externa, não relata ao leitor o conteúdo do interior das 

personagens, apenas apresenta as características físicas e as atitudes das 

personagens. A focalização onisciente refere-se ao narrador onisciente, aquele que 

conhece o interior de todas as personagens. Entretanto, quando o narrador faz 

escolhas concentradas em um único ângulo de visão, sem manter distância dos 

fatos ocorridos na narrativa, a focalização é a relativa. 

Tanto o narrador homodiegético quanto o heterodiegético podem 

desempenhar papel ativo ao opinar e comentar episódios durante a narrativa – se 

isso acontecer, este será um caso de focalização interventiva. Entretanto, quando 

ambos os narradores – o homodiegético e o heterodiegético – assumem uma 

postura de afastamento ao contar a história, temos o caso de focalização neutra. 

Porém, esta neutralidade é limitada, pois, ao assumir-se neutro, o narrador já 

expressa um tipo de posicionamento perante a narrativa. 
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Os tipos de focalização podem ser combinados de diversas maneiras, e ainda 

podem ser intercalados ao longo da narrativa – e nesse caso será realizada de a 

focalização variável ou múltipla. Sendo assim, quando não há nenhuma combinação 

ou variação na narrativa, ela é considerada uma focalização fixa. 

A questão do foco narrativo é complementada pelos tipos de discurso que são 

utilizados no texto, e a união e/ou mescla destes recursos narrativos pode criar 

diversos efeitos no texto. Dessa forma, cada texto traz consigo uma organização 

narrativa única e todos estão abertos a uma grande diversidade de interpretações e 

análises. 

 

2.4.2 O ponto de vista na mídia audiovisual 

O termo “ponto de vista” frequentemente aparece nos textos teóricos de 

literatura para designar o foco narrativo. Contudo, na linguagem audiovisual em 

geral, principalmente na cinematográfica, há uma diferença entre as nomenclaturas. 

Ponto de vista, segundo Marcel Martin (2003), refere-se à visão que é 

transmitida pela câmera, e podem ser separados o ponto de vista subjetivo e o 

objetivo. O ponto de vista subjetivo transmite ao espectador a visão que a 

personagem tem acerca do mundo e dos acontecimentos que a rodeiam; o 

posicionamento do plano da imagem faz com que o espectador tenha a impressão 

de estar dentro da cabeça da personagem, permitindo mais conhecimento dos 

sentimentos e das sensações da personagem; além disso, apresenta maior 

intimidade com os fatos mostrados na história. Já o ponto de vista objetivo apresenta 

os acontecimentos ao espectador a partir de uma visão de fora – ocorre um 

distanciamento do espectador em relação à cena mostrada na história. 

Podemos afirmar que, como no caso do foco narrativo na literatura – em que 

podem ocorrer mesclas de tipos de focalização ou narrador –, também é possível 

encontrar obras audiovisuais em que a narrativa alterna-se entre objetiva e subjetiva, 

podendo uma ou outra estar mais predominante na história geral. Desta forma, é 

possível concluir que pode existir uma focalização principal em uma narrativa 

audiovisual com alterações entre o ponto de vista objetivo e o subjetivo. Ainda há a 

possibilidade de uma produção audiovisual que tenha o ponto de vista objetivo tenha 

inserido como voz off ou voz fora de campo o ponto de vista subjetivo para transmitir 
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ao espectador pensamentos e sentimentos da atmosfera interna de determinada 

personagem. 

Sobre a focalização, seja ela literária ou não, Vanoye e Goliot (2005) 

discorrem sobre a presença de uma instância presente em todo o texto narrativo que 

é independente da presença explícita de um narrador. Ao explicar o raciocínio, os 

autores explicam que essa estratégia pode delegar poder a um ou mais narradores 

no decorrer da narrativa. Essa instância narradora fundamental apontada pode 

delegar voz a um ou a vários narradores que se encarregam de toda a narrativa ou 

parte dela. (VANOYE; GOLIOT, 2005, p. 45). 

O narrador delegado pode assumir várias formas: A forma extra-diegética é a 

referente ao narrador que se apresenta como um observador externo da trama e 

aparece sob a forma de uma voz identificável ou não. Outra forma é atribuída ao 

narrador que se situa à beira da diegese, uma vez que sua narração intervém 

diretamente no desenvolvimento da história. O narrador, neste caso, é um 

observador que se localiza fora da ação, pois não está inserido no universo da 

ficção. Christian Metz chama a voz desse tipo de narrador de “peridiigética”. 

(VANOYE; GOLIOT, 2005, p. 46). Por fim, o narrador fundamental pode delegar a 

voz a uma ou a várias personagens. Tal voz pode aparecer como uma evocação de 

uma memória do narrador-personagem ou, ainda, como a encarregada de 

acompanhar os fatos da história narrada. Metz denomina essa forma de narração 

como “justa-diegética”. (VANOYE; GOLIOT, 2005, p. 46). Desta forma, é possível 

atribuir a voz justa-diegética à focalização subjetiva; e as vozes extra-diegética e 

peridiegética, à focalização objetiva. 

Entretanto, de acordo com Rizzo (2007), deve-se expressar que o narrador do 

texto audiovisual não é necessariamente uma voz, uma vez que ele pode assumir o 

papel de um ator-personagem e se apresentar em primeiro plano, narrando os 

acontecimentos que se desenrolaram no segundo plano da tela. 

Para completar o raciocínio sobre a focalização audiovisual e as vozes 

narrativas, é relevante apontar a importante relação que há entre os aspectos 

visuais e auditivos que permite que a história seja mostrada em cenas. 

De acordo com os conceitos apontados por Michel Chion, Vanoye e Goliot 

(2005) explicam que existem três tipos de relações entre o som e a imagem que 
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devem ser observadas no processo analítico: som in, som fora de campo e som off. 

O som in é aquele que é visível na tela. Ele pode ser exemplificado por uma 

personagem que está cantando e tem o foco em seu rosto, ou ainda por um ruído de 

motor ou buzina quando o plano está focado em um carro. Som fora de campo é 

referente à fonte de som que não é visível na imagem, contudo está situada dentro 

da diegese, como: o ruído de uma britadeira, aparecendo em close up, porém, o 

rosto do trabalhador que a maneja; uma personagem está contando um 

acontecimento impactante para outra e o foco da imagem é a expressão de espanto 

daquela que está escutando a história. Finalmente, o som off é aquele que não 

pertence à situação da diegese que está sendo mostrada no momento em que o 

som aparece, ou, ainda, aquele que não se situa ao universo diegético como um 

todo, como é o caso da voz do narrador extra-diegético. 

Assim, os elementos que compõem a imagem e o som, juntamente com o 

ponto de vista da câmera, se relacionam de maneira complementar com o ponto de 

vista narrativo. 
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3. AMOR VERISSIMO – ANÁLISE DAS CRÔNICAS E EPISÓDIOS 

Discutidos os aspectos e as teorias relevantes para a composição da análise 

sobre a linguagem literária e audiovisual, adaptação, relações dialógicas e foco 

narrativo, mostraremos eles na prática neste capítulo. De 12 crônicas e 12 episódios 

de Amor Verissimo (os quais serão comentados e descritos, contudo), apenas três 

serão analisados a fundo, para que a investigação possa ser realizada de forma 

mais completa. As três crônicas e episódios escolhidos foram “Uma leve brisa”, “As 

tentações de frei Antônio” e “Retiro”, pois possuem maior riqueza de aspectos e 

acarretam uma análise mais detalhada do conteúdo discutido nos capítulos 

anteriores. 

 

3.1 RIQUEZA DE DIÁLOGOS 

As crônicas aqui descritas e comentadas são compostas principalmente por 

diálogos entre as personagens, integrando esse núcleo as histórias “Uma leve 

brisa”, “Trauma”, “Uma mulher fantástica”, “Tubarão mecânico” e “Suflê de queijo”. 

 

3.1.1 Descrição e comentários sobre “Uma leve brisa” 

A crônica inicia a primeira temporada da serialização e o episódio ganha um 

acréscimo em seu nome – “História de verão: uma leve brisa”. A crônica relata a 

história da apresentação de Amanda para a turma de amigos do novo namorado, 

Anselmo. A nova companheira desperta a admiração dos homens e a ira das 

mulheres do grupo, pois ela parece perfeita. E, para piorar, está sempre com um 

ventinho particular nos cabelos. 

 

Quadro 1 – Fragmentos de “Uma leve brisa” 

Crônica (p. 28) 

- Vocês notaram que os cabelos dela se mexem com o vento? 
- E que que tem isso? – perguntou Marcão. – Os meus também se mexem. 
Mas a Michelle completou: 
- Mesmo quando não tem vento... 
- Tá maluca. 
- Prestem atenção – disse Michelle. 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 
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Depois da descoberta sobre a brisa misteriosa nos cabelos de Amanda, é 

instalado um conflito na trama, em que os homens e as mulheres tentam descobrir 

de onde vem a brisa. Ao concluir que se tratava de algo sobrenatural, o grupo abriu 

uma votação para decidir a permanência ou a saída de Amanda da turma. A votação 

é vencida pelos homens, que estão encantados com a personagem da leve brisa 

nos cabelos, julgam-na como indefesa e a aceitam como parte integrante da turma. 

 

3.1.2 Focalização na crônica “Uma leve brisa” 

A crônica, como dito anteriormente traz em seu texto uma mescla entre 

narrador em terceira pessoa personagens que dialogam. A narração heterodiegética 

traz um narrador onisciente que transita entre a neutralidade e a interatividade e 

ressalta em ambas as situações, a ironia da situação. Como o texto é formado em 

maior parte por diálogos, o narrador aparece apenas em quatro breves momentos. 

Para retratar a ironia da narrativa, é relevante discutir sobre alguns aspectos 

teóricos acerca do discurso irônico. Segundo, D.C. Muecke (1995) e alguns outros 

teóricos que cita em seu livro, ironia é o ato de contar duas coisas ao mesmo tempo. 

Em um texto verbal é a forma destinada a deixar em aberto o seu significado literal, 

ou “dar a entender outra”. (MUECKE, 1995, p. 48). 

Muecke (1995) chama de “ironia instrumental” a mensagem irônica 

transmitida pela estrutura dramática, em que o ironista propõe um texto “ingênuo”, 

mas que de alguma maneira estimula o leitor a rejeitar o significado expresso, 

portanto, cabe ao intérprete ter a percepção de que existe um discurso não expresso 

por trás da mensagem. Assim, a ironia depende de ambos os lados para funcionar. 

Por mais explícito que seja o discurso irônico, o leitor tem que saber interpretar e 

assimilar a mensagem irônica que está embutida no texto. 

O narrador em “Uma leve brisa” desde o início apresenta o seu discurso 

irônico, mesmo enquanto parece manter-se neutro. É relevante aqui fazer uma 

observação sobre a sua neutralidade: é possível classificá-lo como neutro, pois ele 

apenas relata os fatos que estão acontecendo, contudo a própria carga de ironia não 

permite que ele seja um simples contador de histórias, e sim alguém que conta os 

fatos induzindo o leitor a interpretar um discurso além daquele literal. Sendo assim, a 
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definição de “neutro” aqui é apenas para diferenciar do conceito de narração 

interativa será abordada mais à frente. 

Voltando para o estímulo irônico, no primeiro parágrafo da crônica o narrador 

diz: 

 

Quadro 2 – “Uma leve brisa” 

Crônica (p. 27) 
Quando a Amanda começou a frequentar o bar da turma, levada pelo Anselmo, só notaram 
a sua beleza. Ela era linda. Olhos claros, nariz perfeito... Aos poucos foram descobrindo 
suas outras virtudes. Principalmente os homens. 
 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

Ao afirmar que “Principalmente os homens” estavam descobrindo quais 

eram as outras virtudes de Amanda, o narrador já aponta que surgirá um conflito 

entre os homens e as mulheres na história. Podemos perceber isso por sua leve 

ironia ao relatar desde o princípio que os homens estavam encantados pela a 

personagem que ele descreve como “linda”, e não apenas que eles foram 

descobrindo as outras qualidades dela em uma conversa despretensiosa. 

No parágrafo seguinte, após os primeiros diálogos, o narrador torna-se 

interativo e com a ironia um tanto mais explícita: 

 

Quadro 3 – “Uma leve brisa” 

Crônica (p. 28) 
O Anselmo contou que a tinha conhecido na academia. Além de tudo, era esportiva. Não, 
não sabia o que ela fazia. Pesquisa antropológica, análise de sistemas, qualquer coisa 
assim. Não tinha os detalhes. 
 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

O narrador assume sua opinião e também, implicitamente, seu encanto por 

Amanda, quando diz: “Além de tudo, era esportiva.”. É possível notar que ele não 

está apenas relatando um acontecimento sobre as personagens, neste momento 

fica clara a intenção de expressar o quão todos estavam admirados com Amanda, 

inclusive o próprio narrador. A narrativa torna-se mais irônica quando os atributos 

intelectuais começam a ser narrados, pois ninguém na história está se importando 
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com o que Amanda fazia, inclusive o narrador ao dizer “qualquer coisa assim” ao 

comparar pesquisa antropológica e análise de sistemas, áreas que são 

completamente díspares entre si. 

O parágrafo que sucede ao reproduzido introduz as mulheres e apresenta o 

início do conflito da trama: 

 

Quadro 4 – “Uma leve brisa” 

Crônica (p. 28) 
As mulheres não estavam gostando de toda aquela atenção com a Amanda, mas não 
podiam protestar. Porque os homens tinham razão. A Amanda era fora do comum. E, 
segundo reconheceu a Michelle, a contragosto, “querida”. 
 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

Mais uma vez o narrador deixa transparecer a própria opinião sobre 

Amanda: ele a considera fora do comum também, o artifício não é usado apenas 

para justificar os motivos pelos quais as mulheres não poderiam protestar, mas sim, 

o narrador expressa de maneira sútil que concorda com os homens sobre os elogios 

e atenção que estava sendo dada a Amanda. 

A ironia se faz presente aqui tanto para sutilmente expressar a opinião do 

narrador ao compactuar com os homens quanto para relatar com a mesma sutileza 

a inveja das personagens secundárias femininas quanto à presença e à aceitação 

de Amanda pelos homens da turma. 

Ao dizer que a personagem Michelle assume “a contragosto” que Amanda 

era “querida” e o elogio vem entre aspas no texto original a indução à narrativa 

irônica é maior. As aspas são utilizadas para ilustrar a dupla conotação, pois a 

palavra “querida” não remete ao seu sentido literal, de uma pessoa benquista, 

estimada, mas sim transmite a ideia de falsidade e implicância no discurso. O 

parágrafo que traz o clímax da crônica tem a narração interativa ainda mais 

evidente: 

Quadro 5 – “Uma leve brisa” 

Crônica (p. 28) 
Naquele dia a Amanda chegou, beijou todo mundo, sentou-se, pediu uma cocadáieti, e 

depois se surpreendeu: por que estavam todos olhando para ela daquele jeito? Nada, nada. 

Todos disfarçaram. “É porque tá todo mundo apaixonado”, brincou o Anselmo. Mas a 
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Michelle estava certa. Uma leve brisa batia no rosto da Amanda e fazia seus cabelos 

esvoaçarem suavemente. Era como se ela estivesse de frente para o mar, em vez de uma 

mesa de bar. E durante o resto da noite Amanda não notou a movimentação da turma ao 

seu redor e, sorrateiramente, ao redor do bar, tentando descobrir a origem daquela brisa 

que ninguém mais sentia, a brisa que só esvoaçava os cabelos dela. Não era corrente de 

ar. O bar não tinha ar-condicionado. Pelas janelas não entrava vento nenhum. De onde 

vinha a leve brisa que só aumentava a beleza de Amanda? 

 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

Ao narrar que a personagem Michelle estava certa sobre a brisa nos cabelos 

de Amanda, nasce uma curiosidade intensa sobre origem dos ventos no cabelo da 

personagem. E depois de informar que o lugar onde as personagens se encontram 

não tem entrada de ar externo ou artificial, o narrador, ao final, indaga de onde vem 

a tão curiosa brisa, tanto para expressar o sentimento inquietante das personagens 

quanto para fazer com que o leitor se pergunte acerca do fato e assim também fique 

intrigado com a brisa suspeita. 

No último parágrafo da crônica é possível notar o desfecho da indução da 

narrativa irônica: 

Quadro 6 – “Uma leve brisa” 

Crônica (p. 29) 
As mulheres optaram por barrar a Amanda no grupo e ainda alertar o Anselmo, pois 
ninguém sabia de que outras bruxarias ela era capaz. Os homens discordaram com um 
voto em separado: a Amanda deveria continuar no grupo. Afinal, era só uma leve brisa. Se 
um dia o vento aumentasse, decidiriam o que fazer. 
 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

No trecho reproduzido fica clara a diferença de julgamento entre a as 

personagens femininas e as masculinas sobre Amanda. A ironia aqui marca a 

ressacralização de Amanda como um ser superior por sua beleza ao menosprezar a 

brisa leve, que antes causou tanto alarde, para que a personagem tivesse seu lugar 

garantido na turma e não recebesse nenhuma conotação negativa. 

Com a indução – no início, no meio e no fim – da narrativa irônica, é possível 

criar uma cadeia de ganchos que fazem com que o leitor perceptivo capte a 

mensagem irônica que lhe é transmitida e também perceba a carga de humor que a 

ironia confere ao texto. Ainda é possível perceber que o narrador apenas atenta-se 
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aos aspectos físicos das personagens, e, além disso, descreve uma única 

personagem: Amanda, a principal. Este fato reforça a intenção do autor de expressar 

que o encanto e carisma que emanam de Amanda provém de seus aspectos físicos, 

de sua beleza, de sua brisa nos cabelos. Amanda não tem falas, não tem 

participação em nenhum dos diálogos das personagens, e o leitor a conhece apenas 

pelo relato do narrador e das outras personagens. Esta indicação também ressalta o 

fato de que a personagem da brisa nos cabelos é relevante por seus atributos 

físicos, pois não é dada voz para que ela possa se expressar. 

Como o narrador é onisciente, conseguimos deduzir alguns aspectos da 

personalidade das personagens, pois são narradas algumas atitudes pelo meio das 

quais são transmitidos aspectos de seus sentimentos, como a inveja e a falsidade 

retratada por Michelle. Outro ponto que deve ser analisado é o espaço da narrativa. 

A trama passa inteiramente em um lugar fechado para ajudar a ilustrar que a brisa 

dos cabelos de Amanda não era oriunda de nenhum fator externo, como o próprio 

narrador diz no trecho anteriormente analisado. 

 

3.1.3 O ponto de vista em “Uma leve brisa” e a relação crônica-vídeo 

Um dos recursos utilizados na transformação do texto original para a 

serialização foram as entrevistas de diversos casais em formato mockumentary, 

como relatado no primeiro capítulo. Contudo, no mesmo cenário em que são 

realizadas as entrevistas, as personagens do episódio em questão aparecem 

contando trechos da história e tecendo comentários acerca dela diretamente para o 

espectador. Esta foi uma das soluções que os roteiristas encontraram para assumir 

o papel do narrador da história. Se fosse utilizada uma voz fora de campo, ou voz 

off, a trama perderia a dinâmica que é é exigida pela linguagem televisiva. Assim, 

algumas personagens assumem o papel de narrador, mas mantendo a figura de 

ator-personagem nas interações com o público. Ou seja, a trama está sendo 

mostrada na tela e acontece um corte para o outro cenário onde está o ator-

personagem comentando a história. 

Exemplo disso são as personagens de Anselmo e Michelle introduzindo os 

fatos que viriam logo a seguir: 
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Quadro 7 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 27) Episódio (1m22s – 1m43s) Plano de imagem 

Narrador: 
Quando a Amanda começou 

a frequentar o bar da turma, 

levada pelo Anselmo, só 

notaram a sua beleza. Ela 

era linda. Olhos claros, nariz 

perfeito... Aos poucos foram 

descobrindo suas outras 

virtudes. Principalmente os 

homens. 

Michelle: 

– Amanda?! Foi antipatia à 

primeira vista. 

Vão dizer aí que é 

implicância minha, 

entendeu?! 

Mas é um fato! 

Ela destoava e pra um grupo 

de amigos não é legal ter 

uma pessoa que destoa. 

Não concorda?! 

 

Anselmo: 

Quando eu cheguei aquele 

dia com a Amanda no 

restaurante, eu senti que a 

galera levou um choque. 

Plano americano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiríssimo Plano 

 

 

 

Plano americano  

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

O início do episódio é formado pela composição da entrevista dos casais em 

mockumentary, mesclada com os relatos dos atores-personagens Michelle e 

Anselmo e a trama ficcional em si. Até a minutagem 5m45s, o episódio é montado 

com essa mescla, ocorrendo cortes bruscos em cada cena. 

A primeira sequência de planos que deve ser levada em consideração é a 

chegada de Amanda e de Anselmo ao restaurante para o encontro da turma. A 

sequência é composta por onze mudanças de plano. 

O primeiro refere-se à câmera fixa em primeiríssimo plano, mostrando as 

personagens masculinas e, em segundo plano, em profundidade de campo a vinda 

de Amanda e Anselmo. Os homens estão discutindo sobre a importância da beleza 

para a mulher: “mulher feia é igual macaco velho, só serve para quebrar ganho” 

(1m45s – 1m48s). O plano muda para a câmera fixa em plano próximo para focalizar 
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as personagens femininas, e, na sequência, a câmera fixa abre para plano 

americano, em que é possível ver as personagens secundárias sentadas à mesa no 

primeiro quadro e Amanda e Anselmo aproximando em segundo quadro. Há ruído 

de pessoas falando, copos, talheres e pratos batendo, além disso, ouvimos a fala da 

outra personagem masculina: “Que Deus abençoe as bonitas. As feias, só de vez 

em quando”(1m50s – 1m52s). Há um corte para um segundo com o plano próximo 

das mulheres desdenhando dos comentários machistas sobre beleza e escuta-se a 

risada dos homens em voz fora de campo. Adiante, surge Amanda em câmera lenta, 

cabelos esvoaçantes, em plano próximo, acompanhada de Anselmo, ao som de uma 

música sensual. Em menos de um segundo, volta para o plano próximo das 

mulheres, para mostrar a reação delas ao verem Amanda, e volta para primeiríssimo 

plano de Amanda. A câmera se mantém em traveling até fixar em plano próximo, no 

qual aparece Amanda e Anselmo, a música sensual abaixa de volume e fica de 

fundo para que inicie a fala de Anselmo: “Pessoal, essa é Amanda” (2m8s – 2m10s). 

No instante da fala, os cabelos de Amanda ficam mais esvoaçantes. Corta para 

quatro segundos em plano próximo para mostrar novamente a expressão das 

mulheres e música sensual aumenta de volume mais uma vez. A música abaixa 

novamente, a câmera fixa abre para plano de meio conjunto, em que aparecem 

todas as personagens e Amanda diz: “Oi!” (2m14s – 2m16s). 

A cena relatada representa a ilustração da fala do narrador sobre a chegada 

de Amanda tanto no texto verbal quanto na narrativa do episódio. Ou seja, é 

possível notar três formas diferentes de contar e mostrar a mesma história – o texto 

original, o do narrador e a cena em plano sequência –, sendo mantido o mesmo 

sentido de compreensão. Este pequeno trecho ajuda a exemplificar como funciona 

na prática o processo de adaptação entre duas mídias semióticas distintas. 

 

Quadro 8 – Comparação entre a série e a crônica 

Crônica (p. 28) Episódio (7m15s – 7m22s) Plano de imagem 

As mulheres não estavam 

gostando de toda aquela 

atenção com a Amanda, 

mas não podiam protestar. 

Michelle: 

A tal da Amanda era 

companheira, divertida e 

como se não bastasse ainda 

 

 

Plano americano 
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Porque os homens tinham 

razão. A Amanda era fora do 

comum. E, segundo 

reconheceu a Michelle, a 

contragosto, “querida”. 

fazia questão de ser uma 

querida! Uma graça! Uma 

fofa! 

 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

Mais uma vez utiliza-se o recurso da narração da atriz-personagem Michelle 

para contar os detalhes da história. Podemos observar no quadro acima que a 

focalização textual verbal traz em seu conteúdo a ironia de forma bem mais sutil do 

que a maneira em que é expressa pela focalização na linguagem audiovisual. A fala, 

as expressões e a entonação resultam em artifícios para declarar aquela cena como 

irônica. A explicitação é algo bastante comum ainda na linguagem televisiva. Todos 

os espectadores devem entender o seu conteúdo e, por isso, ele deve ser 

transmitido da maneira mais clara possível. O episódio apresenta duas maneiras 

possíveis de transpor a narrativa do texto original, transformando a narrativa da 

crônica em cenas compostas por ações, personagens, cenário, diálogos, ruídos etc.; 

ou em um quadro em que há um ator-personagem atuando como narrador da 

história. 

Na crônica “Uma leve brisa”, como é característico de Verissimo, o fim é 

indefinido, aberto para novas possibilidades para as personagens e interpretações 

para o leitor, contudo esse tipo de encerramento não é bem aceito pelo consumidor 

de mídias televisivas. Ele espera um término completo e feliz, principalmente quando 

toda a trama é elaborada com relações amorosas, contendo ironia e humor. Assim, 

foi acrescida uma cena em que é demonstrada a felicidade do casal apaixonado que 

estava em conflito durante a trama: eles têm um final feliz, aparecem casados e com 

uma filha, formando uma família que se ama. Um encerramento cheio de clichês, 

mas que provavelmente tenha surtido muito mais efeito na aceitação do 

telespectador do que seria se fosse reproduzido o texto literário original. O 

acréscimo ou a adição correspondem adequadamente à linguagem da tevê. Há 

ainda outros acréscimos para dar dinâmica e preencher o tempo estipulado de cada 

episódio, como entrevistas com casais que não pertencem à história principal e 
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relatos individuais e quase confessionais das personagens que compõem a trama. 

Estes diálogos também aumentam a carga cômica do episódio e o deixam ainda 

mais descontraído. 

A crônica, por ser um texto curto, necessita de mecanismos de adição, 

deslocamento, ampliação etc., para que sua extensão esteja de acordo com o tempo 

de exibição em vídeo. Cada episódio de Amor Verissimo tem em torno de 22 

minutos, e cada crônica em média 3 páginas; então, para que seu conteúdo seja 

visualizado de forma totalitária pelo espectador, estes mecanismos são utilizados. 

 

3.1.4 Aspectos dialógicos em “Uma leve brisa” 

Voltando o olhar analítico para outros aspectos presentes em ambas as obras 

– original e adaptada –, podemos observar a existência de relações dialógicas entre 

o vento dos cabelos de Amanda e outros aspectos já existentes em outras 

produções artísticas. É nítido no desenvolver da história o fato que as personagens 

masculinas estão encantadas e seduzidas pelos dotes físicos da protagonista, 

enquanto as personagens femininas estão se sentindo preteridas perante a beleza e 

a brisa dos cabelos de Amanda. A visão masculina é hiperbólica quando eles se 

referem à estrela da crônica. 

Quadro 9 – “Uma leve brisa” 

Crônica (p. 27) 
– Além de bonita, simpática. 
– E simples. 
– Mas não é burra. 
– Nada. Tem conteúdo. 
– E covinhas. 
– O quê? 
– Vocês não notaram? Duas covinhas. Quando ela sorri. 
– E que sorriso! 
– Que dentes! 
– E os cabelos? 
– Ó, Anselmo, de onde você descolou essa mulher? 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

Ao pesquisar o significa de “ar” no dicionário de símbolos Bachelardianos 

(2013), descobrimos que, segundo Anaxímenes, filósofo grego pré-socrático, tudo 

surgiu do ar por condensação e rarefação; todos os outros elementos e seres 



65 

 

 

 

provêm do ar. Para os alquimistas, o ar é o elemento da leveza e da pureza, 

permanecendo na terra o elemento pesado, as escórias. Ainda pelo viés dessa 

pesquisa de significados simbólicos, o nome Amanda significa “digna de amor”, 

“amável”, “aquela que deve ser amada”. E Anselmo significa “aquele que está sob a 

proteção dos Anses” – Anses eram deuses de origem germânica. Assim, unindo os 

elementos e seus significados simbólicos, pela maneira como Amanda é 

apresentada em ambas as obras, podemos traçar um diálogo com Vênus. A deusa 

representava a inspiração do amor, e dela emanava esse sentimento, que era 

transmitido aos deuses e aos mortais. Além disso, em suas representações 

artísticas, a brisa nos cabelos sempre está presente (como acontece com Amanda), 

como podemos observar em sua mais conhecida representação pictórica, o quadro 

O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli (1486). 

 

Figura 1 – O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli (1486). 

 
Fonte: www.infopedia.pt/$o-nascimento-de-venus-(pintura) 

 

A brisa nos cabelos é ainda mais representativa na adaptação em vídeo. No 

texto, são utilizadas apenas descrições e o que é trabalhado de fato é a imaginação 

http://www.infopedia.pt/$o-nascimento-de-venus-(pintura)
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do leitor; no vídeo, as reações são mais intensas, pois elas tomam forma em sua 

representação. Flávio Aguiar (2003) afirma: 

[...] os elos da personagem com o seu meio e sua origem que 
definem os significados mais amplos de suas ações, o que se dá, no 
caso literário, por meio de descrições concomitantes e, no caso das 
artes visuais dinâmicas, como o cinema e a TV, por meio do manejo 
dos planos, dos contraplanos, das expressões e do focalizar 
elementos do cenário [...] (AGUIAR, 2003, p. 129). 

Flávio Aguiar, ao desenvolver seu raciocínio, acrescenta que uma das 

existências de uma personagem é o mito, de modo em que o herói é superior em 

condições às forças do ser humano comum e também às forças natureza. As 

personagens características, desse modo, seriam deuses ou semelhantes. E 

podemos atrelada aqui a referência de Amanda ao mito, pois sua brisa natural está 

além das forças da natureza e longe de ser algo humano comum. 

Quadro 10 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 28) Episódio (14m43s – 

15m40) 

Plano de imagem 

Era como se ela estivesse 

de frente para o mar, em vez 

de uma mesa de bar. E 

durante o resto da noite 

Amanda não notou a 

movimentação da turma ao 

seu redor e, sorrateiramente, 

ao redor do bar, tentando 

descobrir a origem daquela 

brisa que ninguém mais 

sentia, a brisa que só 

esvoaçava os cabelos dela. 

Não era corrente de ar. O 

bar não tinha ar-

condicionado. Pelas janelas 

não entrava vento nenhum. 

De onde vinha a leve brisa 

Heleninha: É como se ela 

tivesse em frente do mar ao 

invés de uma mesa de 

restaurante. 

 

Tati: Parece aquele ventinho 

de sessão fotográfica, 

sabe?! 

 

Heleninha: É... 

 

Marcão: Incrível. 

 

Paulinho: Fenômeno! Parece 

um show da Beyoncé. 

 

Marcão: Isso não é normal, 

 

 

 

 

 

 

Plano próximo (aparecem 

todos os amigos homens e 

mulheres). 

 

 

 

Plano próximo (com Amanda 

e Anselmo desfocados em 

primeiro plano e o restante 

das personagens em 

evidência ao fundo). 
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que só aumentava a beleza 

de Amanda? 

não! Isso não é de Deus! 

Essa mulher é paranormal. 

 

Tati: Não tem nenhuma 

corrente ar, eu chequei! 

 

Marcão: Essa mulher é 

mágica 

 

Michelle: Bruxa! 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 2 – “Uma leve brisa” 

 

Fonte: Amor Verissimo. 

 

Amanda é muito mais impactante quando representada na tela, pois, na 

adaptação, são utilizados muitos planos fechados em seu rosto, a luz que incide em 

sua face é sempre muito intensa, a brisa se torna muito mais evidente em cena. A 

personagem também acaba por remeter a cantoras pop em seus shows, como o 
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caso de Beyoncé, como a própria personagem de Paulinho diz no trecho 

reproduzido, e às companhas publicitárias com cabelos esvoaçantes, como os 

anúncios de xampu em que são vendidos ideais de beleza e poder de sedução. 

 

Figura 3 – Beyoncé Knowles 

 
Fonte: www.mtv.com/artists/beyonce/photos/ 

 

O cabelo sempre está ligado ao símbolo do poder, sendo o exemplo mais 

clássico desse fato é a força de Sansão. Quando a brisa é adicionada, o charme e a 

ação sedutoras são resultantes no arquétipo da mulher deusa, sedutora e 

empoderada. Outra escolha peculiar é a escolha da atriz Luana Piovani como 

intérprete de Amanda na serialização. Luis Fernando Verissimo já declarou várias 

vezes sua admiração pela beleza da atriz, já a citou em suas crônicas, como 

Cláusula do elevador, e em entrevistas. 

Ao voltarmos para o aspecto do vento, seu impacto não está relacionado 

apenas com os cabelos. Marilyn Monroe protagonizou uma das cenas mais 

conhecidas do cinema, em 1955, no filme O pecado mora ao lado, em que 

http://www.mtv.com/artists/beyonce/photos/
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personagem que a atriz interpretava tem seu vestido marfim levantado pela saída de 

ventilação do metrô de Manhattan. A cena tornou-se icônica e é reproduzida até hoje 

em outras obras. 

 

Figura 4 – Marilyn Monroe 

 

Fonte: O pecado mora ao lado (1955). 

 

Assim, é possível encontrar vários diálogos com outras referências nos textos 

aqui analisados. 

 

3.1.5 Descrição e comentários 

Iniciaremos os comentários sobre as crônicas e os episódios de “Trauma”, 

“Uma mulher fantástica”, “Tubarão mecânico” e “Suflê de queijo” 

Os episódios “Trauma” e “Suflê de queijo” relacionam-se bastante com os 

textos originais, têm o mesmo título e sofreram pouquíssimas alterações em suas 

adaptações. No caso do primeiro, ocorreram reduções de alguns diálogos e uma 

transformação no final, pois a crônica narra a separação do casal Mônica e Gilson e 

os supostos “traumas” que ambos causam ao filho Arthur, com seus novos e 

conjecturados relacionamentos. Contudo, o causador da confusão é André, que 
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inventa histórias mirabolantes sobre os pais, pois estava cansado de responder 

perguntas sobre a mãe para o pai e vice-versa. No fim da crônica, depois de 

descoberta a artimanha, André continua a brincar com as histórias escandalosas 

criadas por ele e os pais continuam separados, mas no episódio há a insinuação da 

reaproximação do casal em consequência de toda confusão ocasionada pelo filho. 

Mais uma adição não explícita para atender à expectativa do público. 

A adaptação de “Suflê de queijo” desenvolve-se com similaridade aos 

comentários acima, contudo há adições de diálogos e de uma cena 

contextualizadora no início do episódio e ainda a ampliação do episódio. Neste caso, 

há um relato sobre o jantar em que Jorge convida o novo chefe para experimentar o 

seu suflê de queijo, mas o que parecia ser uma confraternização se transforma em 

uma situação embaraçosa: Jorge conversa com sua esposa, Marta, e lhe pede ajuda 

na recepção do chefe, seduzindo-o, pois esse encontro poderia mudar a sua 

carreira. 

A crônica inicia-se com a voz do narrador apresentando o casal e introduzindo 

o assunto sobre o jantar e o episódio, por sua vez, cria duas novas cenas para que o 

público possa conhecer o casal e entender o motivo pelo qual a recepção ocorrerá. 

Por fim, há uma ampliação e uma adição no desenvolver da descoberta feita por 

Marta: o chefe não teria interesse algum por ela, e sim por Jorge. O texto literário 

chega a seu fim neste momento, mas no vídeo Marta aparece em entrevista e delata 

o envolvimento que o marido tem com o chefe. 

“Uma mulher fantástica” e “Tubarão mecânico” são crônicas que foram 

completamente transformadas e ampliadas em sua adaptação, incluindo os nomes 

que passaram a ser “Uma tia fantástica” e “Dinossauro digital”. O contexto manteve-

se o mesmo, como no caso de “Uma mulher fantástica” / “Uma tia fantástica”: ambos 

retratam a chegada de uma tia descolada, espiritualizada e jovem na casa de sua 

sobrinha Celinha. O marido de Celinha, Reinaldo, por sua vez, no primeiro momento 

implica com esta chegada, mas quando conhece a tia Amanda – que no episódio 

passou a ser chamada de Sabrina – fica completamente encantado por ela. Na 

serialização, tia Sabrina tenta seduzir Reinaldo, que se mostra bastante fiel à 

esposa, e diz que apenas estava agradando a tia para satisfazer a esposa; na 
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crônica, Celinha manda a tia embora quando nota o interesse do companheiro em 

relação à hóspede recém-chegada. 

O mesmo acontece em “Tubarão mecânico”/ “Dinossauro digital”: a história é 

baseada no encontro de três casais em um jantar de confraternização, no qual 

começam a relembrar histórias do passado. A noite acaba em constrangimento 

quando uma das esposas confessa uma antiga paixão pelo marido da amiga, que 

também participa da reunião, e ainda formula a hipótese de como seria sua vida se 

eles ficassem juntos. No vídeo, porém, apenas ocorrem outras revelações sobre o 

passado e descobrimos que todos os casais já tiveram paixões e relacionamentos 

entre si, o que termina em total confusão e o jantar se encerra como um fiasco. Este 

fato ainda tem intertexto com o famoso poema “Quadrilha” de Carlos Drummond de 

Andrade e com essa menção presente no episódio pode ser feita uma paródia da 

poesia: 

 

Quadro 11 – Paródia de “Quadrilha” 

Texto parodiado Poesia Quadrilha 
Sibelis que amava Bruno, mas casou-se 
com Rubem. 
Rubem que era casado com Sibelis, mas 
amava Rosana. 
Rosana que era apaixonada e casada com 
Bruno, mas no passado teve um caso com 
Viriato. 
Viriato que era casado com Dolores, que 
começou a confusão, mas só queria dar um 
jantar. 

João amava Teresa que amava Raimundo 
que amava Maria que amava Joaquim que 
amava Lili que não amava ninguém. 
João foi para os Estados Unidos, Teresa 
para o convento, Raimundo morreu de 
desastre, Maria ficou para tia, Joaquim 
suicidou-se e Lili casou com J. Pinto 
Fernandes que não tinha entrado na 
história.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Há outra transformação bastante relevante: o nome da crônica é decorrente 

de um trecho em que a personagem Dolores relata a maneira como ela e o marido 

se conheceram: 

 

Quadro 12 – Trechos de “Tubarão mecânico” 

Crônica (p. 107 e 108) 

– Devemos nosso casamento a um tubarão. 
– A um tubarão?! 
– Não um tubarão de verdade. Um tubarão de cinema. 
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E Dolores contou que estava num cinema vendo aquele filme de tubarão do Spielberg com 
um grupo, sentada entre um primo e a única pessoa que não conhecia no grupo. 
– Que vinha a ser adivinhem quem? 
Viriato, o marido da Dolores, levantou o dedo e disse “Eu”. Foi aplaudido por toda a mesa. 
– Aí, Vivi! 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

No episódio, a transformação ocorre principalmente pela troca de filme, agora 

é Jurassic Park 3, e é Rosane quem narra o fato, sendo ela e o esposo os atuais 

protagonistas da história. Sobre a troca de títulos cinematográficos, é feita a 

atualização cronológica da trama, pois na crônica os três casais têm em torno de 50 

anos e no episódio eles estão na faixa dos 35 anos, além de escolherem um filme 

que pertence à terceira produção de uma série, ou seja, rebaixa o grau “do susto” 

que Rosane relata na história. 

 

Quadro 13 – Fragmento da série 

Episódio (12m58s – 13m08s) Plano de Imagem 

Dolores: Se ainda fosse Jurassic Park I 

tudo bem, ainda dá pra assustar. Mas o 3?! 

Filme sem graça! Quem que tanto ia ter 

medo daquilo, gente?! 

Plano Americano 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Acima, encontramos um recorte da narração em vídeo de Dolores, entretanto, 

é utilizado um recorte para outro plano fora da trama, em que a personagem assume 

o papel de narradora em primeira pessoa do episódio. Na fala da personagem, é 

notável a descrença sobre o fato do “susto”. Dolores, na adaptação, diminui a ação 

da colega e assim intensifica a transposição constrangedora e frustrante pela qual 

os casais estão passando. 

 

3.2 DIÁLOGOS E NARRADOR 

As crônicas aqui descritas e comentadas são mesclas de diálogos de 

personagem e a voz do narrador. As crônicas que compõem são: “As tentações de 
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frei Antônio”, “Vitinho e a americana” e “Estranhando André”. Inicialmente, é 

relevante trabalharmos com o primeiro texto citado. 

 

3.2.1 Descrição e comentários sobre “As tentações de frei Antônio” 

“As tentações de frei Antônio” conta a história do casal Túlio e Luana, que vão 

passar um fim de semana em um hotel que costumava ser um antigo mosteiro. 

Luana fica envolvida com a história que o antigo quarto guarda e começa a imaginar 

como seria a vida dos monges que moravam ali. Durante as tardes, Túlio explora as 

atividades externas do local e Luana prefere descansar no quarto e “sonhar” com o 

frei que ali um dia habitou. Na serilização, o episódio é o sétimo da primeira 

temporada e leva o mesmo título. 

 

3.2.2 Focalização na crônica “As tentações de frei Antônio” 

A crônica, como dito anteriormente, traz uma mescla de diálogos das 

personagens e sete momentos em que o narrador assume a história. A narração é 

predominante em terceira pessoa, com um narrador onisciente neutro. Contudo, há 

a mudança da narrativa para a primeira pessoa em determinado momento, é quando 

a narrativa em terceira pessoa também ganha interatividade em outros trechos. 

 

Quadro 14 – Trecho de “As tentações de frei Antônio” 

Crônica (p. 148) 

Quando finalmente dormia, frei Antônio não sonhava com ela. Sonhava com o Inferno. 

Sonhava com o Sol. Às vezes acordava no meio da noite, suado, e pensava “As chamas 

são para você aprender, Antônio. São o seu castigo”. Mas castigo por que, se a porta 

nunca se abria, se a Lua não estava deitada ao seu lado? Ela só existe na minha 

imaginação. Eu a conjuro e ela não vem. Eu a amo e ela nunca virá. E eu arderei no Inferno 

só pelo que pensei. 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

No trecho reproduzido, é possível notar a mudança brusca na narrativa. O 

parágrafo começa com a narração em terceira pessoa, o narrador onisciente se 

mantém neutro. No entanto, após citar a fala da personagem de frei Antônio, o 
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narrador indaga o motivo pelo qual o frei devia ser castigado e ainda opina sobre a 

questão, ao afirmar que a personagem nunca teve contado com sua Lua desejada e 

indagar, portanto, por que deveria ser castigada. E como uma justificativa ao leitor e 

ao próprio narrador em terceira pessoa, a personagem de frei Antônio assume a 

narrativa. Como narrador em primeira pessoa, Antônio explica a situação ao dizer 

que merece ser castigado porque sua imaginação tinha conjurado sua amada e 

devido ao seu pensamento merecia ir ao Inferno. 

O recurso da mudança do foco narrativo da história é utilizado para que haja 

maior interatividade e dinâmica na crônica. A mudança acaba ilustrando de maneira 

mais clara a aflição da personagem principal, pois ainda que o narrador em terceira 

pessoa seja onisciente, o sentimento parece ter mais credibilidade quando contado 

pela própria pessoa que o sente. 

Quadro 15 – Fragmento de “As tentações de frei Antônio” 

Crônica (p. 149) 

Luana ficou pensando no último monge que ocupara aquela cela, cem anos antes. Como 
seria ele? Passou a imaginá-lo. Imaginou-se entrando na sua cela e deitando-se com ele. 
Assim como estava, nua. Ele a expulsaria da sua cama de pedra? Coitadinho. 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 

 

No penúltimo trecho de narração do texto é possível notar a presença da 

ironia no texto, que está empregada de maneira ainda mais sutil do que quando foi 

apresentada na narrativa “Uma leve brisa”. 

A narrativa em terceira pessoa age mais uma vez de forma a interagir com o 

leitor e utiliza a ironia para expressar o que o narrador sabe e sente pela 

personagem de frei Antônio. Por ser onisciente, o narrador sabe sobre os desejos do 

frei e sobre as intenções reais de Luana: ambos têm desejos carnais latentes 

despertados pela curiosidade – o frei por nunca ter se relacionado com uma mulher, 

e Luana por se intrigar com a história que estaria por trás daquele quarto, pelo 

homem teria ali habitado. Assim, o narrador utiliza o termo “Coitadinho” é facilmente 

detectável que ele não está penalizado com a situação de fato, mas sim que está 

debochando das suposições de Luana, pois ele tem ciência dos acontecimentos que 

também estão por vir. 
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O caso da narrativa irônica em “As tentações de frei Antônio” exige mais 

atenção à leitura para que ela possa ser absorvida, pois são apresentadas as 

aflições e as angústias de frei Antônio, que vive em conflito com seus sentimentos, 

porque fez suas escolhas religiosas, mas criou em sua imaginação um ser que ama 

e deseja. Se não fosse pela dualidade da ironia embutida na narrativa, o texto traria 

uma carga dramática que não é apresentada na crônica da atual análise. Mais uma 

vez o humor e a leveza são trazidos para o texto com o auxílio da narrativa irônica. 

 

3.2.3 O ponto de vista em “As tentações de frei Antônio” e a relação crônica-

vídeo 

Para situar o espectador, o episódio inicia-se com as entrevistas entre casais, 

já citadas anteriormente, discutindo a questão da traição, e assim é apresentado o 

tema para o público. Em seguida, o foco da trama passa a ser o casal Luana e Túlio, 

que também respondem às perguntas sobre traição. A ação das personagens como 

narradores é bem menor perante o episódio analisado anteriormente. 

Em “As tentações de frei Antônio”, a focalização utiliza bem mais cenas para 

mostrar como aconteceu a história do que o recurso do narrador do ator-

personagem. 

Quadro 16 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 147 e 148) Episódio (1m14s – 2m22s) Plano de imagem 

Naquela noite, como em 

todas as noites, frei Antônio 

atirou-se na sua cama de 

pedra coberta com aniagem 

e palha, e tentou não pensar 

nela. Tinha dado suas nove 

voltas no claustro, rezando e 

tentando não pensar nela. 

Tinha comido o pão seco e a 

sopa rala no refeitório, entre 

os outros freires, tentando 

não pensar nela. Agora, na 

(O casal Luana e Túlio 

adentram o quarto apenas 

com o ruído das rodinhas 

das malas rolando pelo 

chão). 

 

Luana: – Ahhhh, nossa 

Senhora! Bem que podia ter 

alguém, né?! Pra ajudar a 

carregar as essas malas. 

 

Túlio: – O que é isso, 

 

Plano de detalhe (foco nas 

malas). 

 

 

 

 

Plano de conjunto (foco em 

Luana, e Túlio de costas 

para a câmera). 

 

 



76 

 

 

 

cama, a única maneira de 

não pensar nela era dormir. 

Mas frei Antônio não 

conseguia dormir, pensando 

nela. 

 

*** 

– Bacana! 

– Eu não disse? 

Luana estava de boca 

aberta. O quarto era mesmo 

uma beleza. 

Quando o Túlio dissera que 

tinham aproveitado as celas 

do mosteiro, com pequenas 

adaptações, para fazerem os 

quartos, mas que os quartos 

eram ótimos, ela não 

acreditara. O quarto era 

pequeno e as paredes de 

pedra tinham sido mantidas. 

Mas a decoração era linda e 

o quarto não era frio, era 

aconchegante, bem como 

dizia no prospecto. 

Aconchegante, dissera o 

Túlio. Você vai ver. E era. 

– O que é aquilo? 

– Acho que era onde os 

monges dormiam. 

– Assim, em cima da pedra? 

– É, Lu. Mas a nossa cama é 

aquela ali... 

O quarto só tinha uma janela 

amor?! Isso aqui era um 

mosteiro. A ideia é ser assim 

mesmo, sem frescura! 

 

Luana: – Ah, isso não é 

coisa pra você. 

Gente... Mas o quarto é 

lindo, hein?! 

 

Túlio: – Sabia que você ia 

gostar! 

 

Luana: 

– Uau! Super rústico! 

 

Túlio: Em voz fora de 

campo: – Luana! 

 

Luana: Em voz fora de 

campo: – Oi?! 

 

Túlio: Vem cá! Vamos 

estrear a cama. 

 

Luana: Calma! Calma, 

amor. Calma que eu tô 

vendo as coisas, né?! 

(Luana deixa a bolsa sobre a 

cama). 

 

Luana: Olha! 

O que que é isso aqui? 

 

Túlio: Adivinha?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de conjunto (foco em 

Luana, que começa a 

explorar o quarto, Túlio 

senta-se na cama). 

 

Plano próximo de Luana 

mexendo na cômoda. 

 

Plano próximo de Túlio 

sentado na cama. 

 

 

 

 

Plano próximo de Luana 

mexendo na cômoda e a 

câmera em travelling para a 

esquerda, sentido a cama. 

 

Plano de conjunto (Túlio 

sentado na cama e Luana 

próxima a um altar e 

oratório). 

Plano próximo de Túlio 
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alta e estreita. Quase uma 

seteira. Naquela noite, 

depois do 

amor (“Nunca pensei, fazer 

isto num mosteiro...”), Luana 

ficou olhando a luz da lua 

cheia que entrava pela 

janela alta e estreita. 

Isso aí é onde os monges 

rezavam. Eu vi no site! 

Eles deixaram aí só pra dar 

um charme. 

 

Luana: Nossa! Ai é duro! 

 

Túlio: Os monges eram 

pessoas bem simples, né?! 

 

Luana: Mas, gente, nem um 

acolchoadinho?! 

 

Túlio: Nem um 

colchãozinho, só pra você 

ver! 

 

Luana: Eu é que não ia 

ajoelhar pra rezar aqui, não. 

 

Túlio: Não, não ajoelha aí 

não, amor! 

 

Túlio: Vem pra cama que é 

fofinho. 

 

Luana: Ah é?! 

 

Túlio: É! 

 

Luana: Nunca pensei em 

fazer isso num mosteiro, 

sabia?! 

Será que é pecado? 

sentado na cama. 

 

 

 

 

Plano médio de Luana se 

ajoelhando no oratório. 

Plano próximo de Túlio 

sentado na cama. 

 

Plano médio de Luana se 

ajoelhando no oratório. 

 

Plano de conjunto (Túlio 

sentado na cama e Luana 

ajoelhada no oratório). 

 

 

 

 

 

 

 

Plano próximo de Túlio 

deitado na cama. 

 

Plano de conjunto (Túlio 

deitado na cama e Luana 

aproximando-se). 

 

(movimento de câmera em 

travelling) Plano médio de 

Luana e Túlios deitados na 

cama. 
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Túlio: Quando é feito com 

amor, não! 

Vem cá, minha diabinha! 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como ilustrou o trecho reproduzido, a focalização e os diálogos da crônica 

original foram transformados em uma sequência de planos, com diferentes pontos 

de vista e inteiramente formado por diálogos das personagens. 

O espaço onde se passa a história restringe-se ao quarto do hotel, que 

também é a cela do frei. Não há muita descrição na crônica, apenas se afirma que 

na cela as paredes foram mantidas, assim como a cama de pedra, o que denota um 

ambiente rústico. Quando a cela se torna quarto, no entanto, a descrição afirma que 

apesar de pequeno, o quarto não era frio, era aconchegante (p. 148). Esse trecho 

não é muito diferente na transposição para o episódio, a não ser por conta de um 

aspecto relevante: a mudança do móvel antigo. 

Da crônica para a adaptação, os móveis foram modificados: apenas um 

objeto – a cama de pedra (p. 148) – foi substituído por um oratório de madeira 

(01m56s). Podemos concluir que essa substituição foi realizada para aumentar 

ainda mais o referencial religioso da história. O local onde o frei faz suas orações é 

muito mais simbólico – como referência aos seus valores cristãos e votos feitos 

(castidade, pobreza, silêncio etc.) sendo ele frei – do que o local em que dorme. O 

fator religioso é reforçado no fim da crônica, e o episódio em que aparecem as 

personagens dialogando é praticamente o mesmo em ambas obras: 

 

Quadro 17 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 150) Episódio (18m45s – 

19m46s) 

Plano de Imagem 

– Antônio... 
– Ahn? 
– O quê? 
– Você disse Antônio. 
– Eu? Tá doido? 
– Estava sonhando com 
quem? 

Luana: Hmmm, Antônio! 
 
Túlio: Que foi que você 
disse? 
 
Luana: Hum?! Túlio?! Oi! 
 

Plano próximo de Luana e 

Túlio deitados na cama. 

Plano de meio conjunto do 

casal deitado na cama. 
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– Com ninguém. 
– Chega pra cá, chega. 
– Ó, Túlio. Você só pensa 
nisso? 
-–É que, sei lá. Este quarto 
está carregado de sexo. 
Tem sexo escorrendo pelas 
paredes. Você não sente? 
– Não. 
– Já sei! Vamos fazer amor 
na cama de pedra. 
– Não. Na cama dele, não. 

Túlio: Você disse Antônio. 
 
Luana: Pff! Eu?! Imagina! 
Imagina, amor. Você está 
confuso. 
 
Túlio: Quem é Antônio? 
 
Luana: Não, paixão, sabe o 
que é?! Eu estava sonhando 
com as folhas caindo, eu 
devo ter falado outono, 
sabia?! É isso. (Acréscimo 
da cena em vídeo) 
 
Túlio: Tá bom, desculpa! É 
que eu estava pensando em 
uma coisa, mas deixa pra lá. 
 
Luana: Isso! Deixa de 
bobagem, tá?! 
 
Túlio: Que tal a gente curtir 
nossa última noite aqui? 
Fazer umas loucuras? 
 
Luana: Loucuras?! 
 
Túlio: Já sei! 
 
Luana: Que horror! Que 

horror! Onde ele reza, não! 

 

 

 

 

Plano próximo de Luana e 

Túlio deitados na cama. 

 

 

 

 

 

Plano próximo de Luana e 

Túlio deitados na cama. 

 

Plano conjunto de Luana e 

Túlio deitados na cama. 

 

 

 

Plano próximo de Luana e 

Túlio deitados na cama, 

câmera em contra-plongée 

com o oratório em primeiro 

plano e o casal em segundo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Luana fica horrorizada em fazer algo carnal em um local antes sagrado para 

aquela pessoa por quem ela está encantada. Como afirmado anteriormente, os 

móveis (cama para a crônica e oratório para o episódio) são muito importantes para 

a construção da história: eles são o elo entre Luana e Antônio, por isso são tão 

representativos e ganham destaque nas obras. Este objeto desperta a curiosidade 

de Luana e a faz pensar como era a vida dos monges. Podemos afirmar que este 

objeto é um elo entre as personagens, pois ele simboliza o passado e o presente: 

“eu poderia passar a vida inteira preso aqui” (20m22s). Desta forma, Luana também 
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decide ficar enclausurada no quarto meditando e sonhando – enquanto o marido vai 

passear – por livre e espontânea vontade, como ficava frei Antônio antigamente. 

Voltando mais uma vez para o ponto de vista na serialização, são oportunas 

as vezes em que as personagens agem como narradores da história: 

 

Quadro 18 – Fragmentos da série 

Episódio (11m41s – 11m55s) Plano de imagem 

Túlio: Quando a Luana falou pra gente ir 

viajar eu confesso que me deu uma 

preguiça, mas uma preguiça. Preguiça... 

Mas depois eu tive que dar o braço a torcer, 

sabe?! 

Tava precisando sair mesmo um pouco do 

caos da cidade grande. E limpar a mente, 

sabe?! 

 

 

Plano americano. 

Episódio (13m46s- 14m02s) Plano de imagem 

Luana: Ah! Essa viagem foi perfeita! 

O Túlio passava o dia lá fazendo as trilhas 

dele, explorando a região mesmo. E eu 

consegui o tempo que eu tanto precisava 

pra meditar, relaxar... Recarregar as 

baterias. 

 

 

Plano americano 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os trechos acima, além de tudo, são relatados de maneira irônica pelos 

atores: a entonação e as expressões levam o espectador a crer que eles não estão 

querendo dizer apenas aquilo que estão contando, mas sim que há algo por trás do 

conteúdo narrado. Ou seja, a narração deles nos dá uma prévia do que virão nas 

cenas seguintes: o relacionamento físico de Luana com frei Antônio e uma surpresa 

como acréscimo final. Túlio também se relaciona com uma freira chamada Heloísa. 

Este fato nos leva há relacionar dialogicamente a obra com outro texto original, 

como será visto no item a seguir. 
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3.2.4 Aspectos dialógicos em “As tentações de frei Antônio” 

Por ter uma característica de texto curto, não há muita descrição das 

personagens na crônica. No entanto, podemos estabelecer o diálogo entre o nome 

da personagem Heloísa – freira com quem Túlio se relaciona e a quem frei Antônio 

conta para Luana ter ser apaixonado – e a história do Santo Antônio de Pádua, que 

no Brasil é conhecido como o santo casamenteiro, e a história de Heloísa de 

Argenteuil. O trecho a seguir é o relato de frei Antônio para Luana sobre a 

justificativa de seu enclausuramento: 

 

Quadro 19 – Fragmentos da série 

Episódio (20m40s – 22m42s) 

Eu me apaixonei por uma freira de um convento perto daqui, Heloísa. Mas a gente não 
chegou a nem se beijar. Pegaram uma carta que escrevi pra ela e me colocaram no 
confinamento total. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Santo Antônio nasceu em Lisboa, em uma família nobre, por volta de 1195. 

Segundo alguns de seus biógrafos, na adolescência Fernando – esse era seu nome 

de batismo – foi acometido por violenta tentação contra a pureza. Avaliando nessa 

ocasião os perigos que corria, o adolescente quis entrar para o mosteiro de São 

Vicente de Fora, dos Clérigos Regulares de Santo Agostinho, nos arredores da 

capital portuguesa, quando contava 19 anos de idade, mudou seu nome e seguiu 

sua vida para servir em nome de Deus. Há nesta parte um acréscimo da história 

para que a vida e os motivos de fuga do frei Antônio façam sentido na hora em que 

conta à Luana porque ele se fechou no mosteiro: “Eu caí em tentação, sou um 

pecador” (10m30s). Momentos depois, há duas adições de cenas que não estão na 

crônica: quando o frei diz que para enfrentar seus medos e pagar sua penitência, ele 

alimenta lobos nos arredores do mosteiro, e, em seguida, quando Túlio volta da 

caminhada, ele diz que há um convento abandonado do outro lado da mata. A 

segunda cena é necessária para reforçar a ideia de comédia da crônica, pois, no 

final do episódio, Túlio se encontra às escondidas com a freira Heloísa, que causou 

a tentação em frei Antônio. 
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Neste trecho outro intertexto ocorre, pois Heloísa de Argenteuil ou Heloísa de 

Paráclito foi uma freira, escritora e erudita que se apaixonou pelo professor, filósofo 

e teólogo Pedro Abelardo. Heloísa quebrou seus votos e viveu uma relação amorosa 

que acabou em tragédia. Segundo o livro de David Serra (1953), relatos encontrados 

nas correspondências que o casal trocava narram a relação ilícita que tiveram e que 

continuou até que ambos geraram um filho, a quem Heloísa chamou Astrolabius 

(Astrolábio). Abelardo casou-se secretamente com Heloísa, fato que esconderam a 

fim de não prejudicar a carreira de Abelardo. O final trágico é causado por Fulbert, 

tio e tutor da jovem Heloísa. O fim dessa história tem duas alternativas: a versão 

mais aceita é de que Fulbert, em sua ira, puniu Abelardo atacando-o enquanto 

dormia e castrando-o. A outra versão é de que Fulbert divulgou o segredo do 

casamento e sua família procurou vingança, ordenando a castração de Abelardo. 

Contudo, em ambos os casos, após a castração, Abelardo tornou-se monge e 

Heloísa tomou o hábito e tornou-se abadessa no convento de Argenteuil. 

Há ainda um diálogo com uma obra em outro tipo de mídia semiótica. Existe 

um quadro chamado As Tentações de Santo Antão, que é uma pintura a óleo sobre 

madeira executada pelo pintor renascentista Hieronymus Bosch, cuja data de 

possível realização da produção artística varia entre 1495 e 1500. O quadro é a 

primeira versão do painel central do famoso tríptico homônimo existente no Museu 

Nacional de Arte Antiga de Lisboa, que foi objeto de estudo de Foucault, como uma 

das pinturas daquela época que simboliza a loucura. Contudo, o quadro de Bosch 

pode ser analisado com detalhes para este trabalho, pois compõe o acervo fixo de 

obras do Museu de Arte de São Paulo (Masp). 
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Figura 5 – As tentações de Santo Antão 

 

Fonte: Acervo digital Masp. 

 

O quadro relata uma passagem da vida de Santo Antão, que também é 

conhecido como Santo Antão do Egito, ou ainda Pai de todos os Monges. Segundo 

os relatos de Santo Anastácio de Alexandria presentes no catálogo do Museu de 

Artes de São Paulo (1998), Santo Antão, após partilhar os próprios pertences com 

os desafortunados, passou vinte anos no deserto dedicando-se à meditação. 

Durante este período, o santo teria sofrido diversas tentações diabólicas, as quais 
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resistiu bravamente e, assim, se tornou um dos símbolos de renúncia à vida 

mundana. 

Acerca dos relatos das tentações diabólicas que Santo Antão passou, eram 

criaturas com aparência de bestas selvagens, répteis, ursos, leopardos, lobos e 

escorpiões que invadiram a sua cela enquanto o santo fazia suas orações. Esse fato 

dialoga diretamente com as tentações sofridas pelo frei Antônio e relatadas na obra 

original e na serialização. O frei Antônio não recebia a aparição de demônios em sua 

cela, mas recebia a presença de Luana, que era a personificação dos seus desejos 

– e os desejos, por sua vez, eram o principal medo e angústia do frei Antônio. 

O quadro de Bosch ilustra as cenas de tentação da vida mundana e pecadora 

que existe na terra e tenta invadir a reclusa do santo que se encontra, representado 

na pintura, rezando, com as mãos unidas, em frente à imagem de Jesus crucificado, 

dentro de uma construção em ruínas. Além disso, há a representação do céu e do 

inferno. Do lado esquerdo da obra, existe a ilustração de fogo e de destruição, 

enquanto do lado direito aparece um céu azul e as ruínas em que Santo Antão está 

a rezar. Contudo, mesmo no céu azul, há a presença de criaturas demoníacas a 

sobrevoá-lo. 

Assim, devemos levar em conta, inclusive, a simbologia da direita e da 

esquerda que na Idade Média representaram o bem e o mal. Além do fogo escuro 

representar a treva e o céu claro a luz, a salvação, respectivamente, as tentações 

diabólicas estão atacando por todos os lados a santidade e a pureza de Santo 

Antão. 

Segundo os referenciais simbólicos de Beckett (1997), há muitos símbolos 

que representam a invasão diabólica ao recinto de fé do Santo Antão, que são 

ilustrados no quadro como: a sombra sobre uma das criaturas embriagadas 

ilustrando o pesadelo, demônios por todos os lados, incluindo na comida e na 

bebida, representando a tentação pelo pecado da gula e os prazeres da vida 

mundana e outras ilustrações que remetem às provações demoníacas; porém, 

próximo à ruína em que Santo Antão está, aparece a figura de um cervo, que 

representa a solidão e a pureza – o animal representa o mediador entre o céu e a 

terra, a elevação do ser como espírito. 
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Um dos símbolos que pode dialogar com a figura do cervo é o oratório que 

frei Antônio utiliza para rezar e suplicar ao Senhor para que voltasse para a pureza 

dos seus votos feitos e não cedesse às tentações que são invadidas pela aparição 

de Luana em sua cela: “Ah, Senhor, por favor, me tire esses pensamentos 

mundanos da alma” (03m58s – 04m02s): 

 

Quadro 20 – Comparação entre crônica e série 

Crônica (p. 148) Episódio (8m17s – 8m 35s) Plano de Imagem 

“Senhor, que se abra a porta 

agora e entre uma Lua loira. 

Uma lua nua. Uma Lua loira 

e nua. Nua e Lua, Senhor. 

Nua e Lua e loira...” 

Frei Antônio: Como ela é 
linda! Luana! 
Lua... Cabelos castanhos, 

seu corpo macio... Como é 

que seria se eu pudesse vê-

la mais uma vez? 

 

Plano próximo de frei 

Antônio deitado na cama. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Há aqui uma transformação do texto original para a adaptação, pois a atriz 

que interpreta Luana é morena. Então, em vez de “Lua loira”, o frei clama: “Lua... 

Cabelos castanhos”. Contudo, ambas as referências remetem ao símbolo que a Lua 

representa: os ritmos biológicos uma vez que o satélite cresce, diminui, desaparece 

e cresce novamente; além disso, é o símbolo da feminilidade e da fecundidade; 

simboliza a noite, o sonho, o inconsciente; ela é a luz que irradia na treva tenebrosa. 

(FERREIRA, 2013, p. 118). 

Dessa forma, Luana pode representar a Lua, sendo ela a representação do 

desejo de frei Antônio que cresce, e depois ameniza com suas orações, mas volta a 

crescer outra vez. Além disso, Luana é a mulher que aparece nos sonhos do frei, ela 

irradia a cela da clausura com sua presença, criada e evocada pelo inconsciente das 

duas personagens. E, para completar este raciocínio, Luana significa “aquela que 

reluz”, ou seja, Luana é a Lua que brilha na cela de frei Antônio. 
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3.2.5 Descrição e comentários 

As outras duas crônicas que compõem este grupo de comentários – “Vitinho e 

a americana” e “Estranhando André” – apresentam adições em suas adaptações, 

mas não encontramos neste estudo nenhum intertexto representativo. 

“Vitinho e a americana” relata a estadia de Carol, intercambista americana 

que é recebida na casa do casal Márcia e Otávio. Para que a experiência de Carol 

seja proveitosa e segura, o casal convida Vitinho, um rapaz conhecido da família, 

para acompanhá-la nos passeios. Um dia, ela pergunta o que é "lambo", palavra que 

ouviu de Vitinho, e a família fica intrigada. No episódio da serialização, o nome Carol 

é trocado por Melissa. Os três diálogos da crônica foram adaptados com acréscimos 

e substituições relevantes que ajudaram a dinâmica da trama, e a voz do narrador 

se transformou igualmente em diálogo – o primeiro deles é sobre a intrigante palavra 

“lambo”: 

 

Quadro 21 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 145) Episódio (10m57s – 

11m57s) 

Plano de Imagem 

– What is “lambo”? 
 
Todos na mesa se 
entreolharam. 
 
– What? 
 
– “Lambo”. 
 
Onde ela ouvira aquilo? O 
Vitinho usara numa frase. 
Estavam num barzinho, com 
uma turma, e o Vitinho 
dissera alguma coisa no seu 
ouvido. [...] Ela não 
entendera, mas ficara 
intrigada com aquela palavra 
no meio da frase. “Lambo”. 
Ninguém na mesa sabia o 
que era “lambo”. Ela tinha 
certeza que a palavra era 
aquela mesmo? Podia ser 
“tambo”. [...] Não seria 
“tango”? Quem sabe 

Melissa: Pai, o que é 
“lambo”? 
 
Otávio: “Lambo”? Não sei. 
 
Melissa: É uma palavra 
“tão” engraçada. Eu tenho 
ouvido yesterday, “lambo” 
[...]. 
 
Márcia: Tem certeza que é 
essa a palavra, querida? 
 
Otávio: Não será limbo? 
 
Melissa: Não, “lambo”. 
Vitinho me disse ontem num 
barzinho com os amigos, ele 
disse: “lambo”. 
 
Márcia: Ah, deve ser 
lembro. 
 
Melissa: No! [...] It’s “lambo”! 

Plano de meio conjunto de 
Márcia, Melissa e Otávio 
sentados à mesa de café da 
manhã. 

Primeiríssimo plano com 
foco em Melissa. 

Primeiríssimo plano com 
foco em Márcia. 

Plano próximo de Melissa e 
Otávio. 

Plano de meio conjunto de 
Márcia, Melissa e Otávio 
sentados à mesa de café da 
manhã. 

Primeiríssimo plano com 
foco em Márcia. 

Primeiríssimo plano com 
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“mambo”? Ou “rango”? Não, 
Carol tinha certeza que 
ouvira “lambo”. [...] O jeito 
era perguntar ao próprio 
Vitinho quando ele viesse 
buscá-la para saírem, àquela 
noite. 

 
Otávio: Ah, ela quer dizer 
arco-íris. 
 
Márcia: Arco-íris, Otávio?! 
 
Otávio: É claro! Arco-íris: 
rainbow! 
 
Melissa: No! It is not 
rainbow, It’s “LAM- BO”! 
“Lambo”! 
 
Otávio: Bom, quando o 
Vitinho chegar a gente 
pergunta pra ele, então. 
 
Melissa: Okay... 

 

foco em Otávio. (Primeiro 
com a voz fora de campo de 
Melissa e, em seguida, a voz 
in de Otávio) 

Primeiríssimo plano com 
foco em Márcia. 

Plano de meio conjunto de 
Márcia, Melissa e Otávio 
sentados à mesa de café da 
manhã. 

Primeiríssimo plano com 
foco em Melissa. 

Plano de meio conjunto de 
Márcia, Melissa e Otávio 
sentados à mesa de café da 
manhã. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O segundo diálogo é a então indagação sobre a palavra “lambo” a Vitinho: 

 

Quadro 22 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 143) Episódio (13m32s – 

14m01s) 

Plano de Imagem 

-–Vitinho, o que é “lambo”? 
Vitinho ficou paralisado. 
Engoliu em seco. Só 
conseguiu dizer: 
– Ahn? 
– “Lambo”. Você usou a 
palavra, ontem, e a Carol 
nos perguntou o que queria 
dizer. 
– Eu disse “lambo”? 
– Ela não se lembra do resto 
da frase, mas tem certeza 
que ouviu “lambo”. 
– É... é... Não, eu, nós, eu 
estava querendo explicar pra 
ela como é o... Rai, Carol! 
Carol tinha aparecido, pronta 
para sair. Vitinho estava 
salvo. 
– Tchauzinho, mãe. 

Otávio: Vitinho, vem aqui, 
por favor. A Melissa outro 
dia disse que você falou... 
“lembo”... “lambo”. 
 
Vitinho: Não, eu não disse 
“lambo”. Eu diss... Ah, tio, eu 
nem me lembro! 
 
Marcia: Vitinho, ela não 
lembra em que contexto 
estava a palavra, mas ela 
lembra direitinho que era 
“lambo”, “lambo”. 
 
Vitinho: Pô aí, eu não 
lembro, não. 
(Ruído de avião de fundo) 
Ih, meu avião! Valeu! 

Plano de meio conjunto 

Vitinho saindo em primeiro 

plano. Márcia e Otávio 

sentados no sofá ao fundo. 

Plano próximo de Vitinho. 

 

Plano de meio conjunto 

Marcia e Otávio sentados no 

sofá ao fundo e Vitinho em 

pé apoiando o corpo no 

mesmo móvel. 

Plano próximo de Vitinho. 

Plano de meio conjunto 
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Tchauzinho, pai! – disse 
Carol. 
– Não voltem muito tarde. 

Márcia e Otávio sentados no 

sofá ao fundo e Vitinho em 

pé apoiando o corpo no 

mesmo móvel. 

Na sequência, Vitinho sai de 

cena correndo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A cena da crônica para a serialização tem alteração de situação: na primeira, 

o texto narra a saída dos amigos, e, na segunda, a chegada e a fuga da 

personagem Vitinho quando se sente pressionado. Igualmente revela a 

personalidade do jovem rapaz, pois, ao mesmo tempo em que tenta transmitir sua 

“malícia”, expressa “imaturidade”. As impressões e julgamentos errôneos que alguns 

estrangeiros têm sobre os costumes e as tradições brasileiras se faz presente, 

Carol/Melissa tem sua própria hipótese para a palavra “lambo”: 

 

Quadro 23 – Comparação entre a série e o livro 

Crônica (p. 142) Episódio (11m50s – 

17m00s) 

Plano de Imagem 

“Lambo”. Gostara da 
palavra, que tinha um som 
meio misterioso. Podia ser o 
nome de uma cerimônia 
selvagem. Carol até se 
imaginara dançando no 
centro de um círculo de 
tambores nativos, iluminada 
apenas pela luz de tochas. 
Gritando “Lambo!” e 
“Geleia!” 

Melissa: Eu achar que 
“Lambo” ser o nome de uma 
cerimônia Selvagem. Eu 
imaginar dentro de uma 
grande ciclo, com tambores 
tocando... e rochas, não 
tochas! Tochas de fogo 
fortes e eu a dançar 
gritando: “Lambo”! “Geleia”! 
“Lambo!” “Tchauzinho!”... 
[Risos] 

Plano americano de Melissa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O terceiro e último diálogo é o clímax da narrativa: 

Quadro 24 – Comparação entre a série e o livro 

Crônica (p. 144) Episódio (16m22s – 

17m00s) 

Plano de Imagem 
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O “pai” e a “mãe” de Carol 
estavam vendo televisão 
quando o “pai” disse de 
repente: 
– Verbo lamber. 
– O quê? 
–– Lambo. Presente do 
verbo lamber. Como em “eu 
te lambo toda”. 
– Não! O Vitinho? Não! 
– Por que não? 
– Não acredito. O Vitinho?! 
– Temos que tomar uma 
providência. Afinal, somos 
os responsáveis pela Carol, 
aqui. 
Imagina se o Vitinho passa 
da ameaça à ação? Pode 
criar um incidente 
internacional. E nós não 
podemos devolvê-la aos pais 
dela... lambida. 
– Ainda mais pelo Vitinho! 

Otávio: [...] “Lambo”... É 
lambo! 
 
Márcia: Quê? 
 
Otávio: Do verbo lamber, 
como: “eu te lambo toda”. 
 
Márcia: Não, não é possível! 
Você acha que o Vitinho 
falaria essas coisas para a 
Melissa, logo o Vitinho?! 
Não, não é possível! 
 
Otávio: Márcia, nós temos 
que tomar uma providência. 
Nós somos os responsáveis 
pela Melissa aqui, ela me 
chama de pai! 
 
Márcia: E ela me chama de 
mãe! Imagina se o Vitinho 
resolve passar da ameaça 
para à ação?! 
 
Otávio: Isso pode virar um 
incidente internacional. A 
gente não pode devolver a 
Melissa pros pais lambida! 
 
Marcia: Muito menos pelo 
Vitinho! 

Plano americano com foco 

em Otávio 

Plano americano com foco 

em Márcia. 

Primeiríssimo plano de 

Otávio 

Primeiríssimo plano de 

Márcia 

 

Primeiríssimo plano de 

Otávio 

 

 

Plano próximo de Márcia 

 

 

 

Plano próximo de Otávio 

 

 

Primeiríssimo plano de 

Márcia 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Trechos do texto literário foram retirados e encenados com exatidão no 

episódio, alguns elementos foram intensificados na cena para dar maior 

dramaticidade e comicidade ao clímax da história, ou seja, a descoberta do 

significado da palavra “lambo” que intrigava Melissa e os responsáveis dela aqui no 

Brasil. A relação ambígua de malícia e imaturidade da personagem Vitinho é 

retratada, Márcia e Otávio ficam surpresos com o sobrinho de consideração – o filho 

de amigos tão próximos –, pois julgavam ser um menino que poderiam depositar a 

confiança. 
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Quadro 25 – Comparação entre a série e o livro 

Crônica (p. 144) Episódio (18m45s – 

18m47s) 

Plano de Imagem 

– Você, hein, Vitinho? Vitinho: Logo você, hein, 

Vitinho? (Neste trecho 

Vitinho narra o que Otávio 

falava para ele quando o viu 

pela última vez) 

Plano americano 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A cena final e o fim da crônica são praticamente idênticos, apenas se 

diferenciam pela substituição de cartão postal para e-mail para acertar a 

contextualização histórica atual: Carol/Melissa envia, na crônica, um cartão postal 

aos “pais” seis meses após sua estadia, e, na serialização, ela se corresponde por 

um vídeo encaminhado digitalmente. 

A próxima crônica a ser comentada é “Estranhando André”. André é um 

sedutor insistente, que, durante anos, tenta conquistar Leila. Ela nem liga para ele, 

mas quando ele finalmente desiste, ela se apaixona e decide atacá-lo. A narrativa é 

basicamente esta, e o episódio 11 que a lhe corresponde segue a mesma linha de 

acontecimentos. Há apenas uma mudança representativa no vídeo, pois foram 

acrescentados dois personagens: Susana – representada por Gabriela Duarte – e 

Ulisses, que apenas é citado pelas outras personagens. Ambos formam um casal de 

grande importância para a união de André e Leila, pois Ulisses é primo de André e 

Susana é amiga de infância de Leila. 

No episódio, Susana promove várias festas de confraternização dos amigos 

do tempo de colégio, e André não faz parte da turma, mas ele pede para ser 

convidado, pois está apaixonado por Leila. Na crônica, André faz parte do núcleo de 

colegas e a história ocorre inteiramente em uma “carona” dada a Leila, quando 

ambos estão retornando da festa. No texto, ocorrem algumas menções às antigas 

festas promovidas, em que a voz do narrador relata as tentativas fracassadas de 

“investidas do André”. Para contextualizar toda a situação de investidas de André 

sobre Leila, o artifício encontrado na elaboração do episódio foi a transição de 
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encenações que compõem o presente e o passado da trama. O clímax é formado 

pela união de diálogos da crônica, quando Leila resolve falar com o André, pois ela 

estava o “estranhando”, ele não havia a “cantado” naquela noite: 

 

Quadro 26 – Comparação entre a série e o livro 

Crônica (p. 67) Episódio (14m49s – 

18m47s) 

Plano de Imagem 

– Tou te estranhando, 

André. 

– Por quê? 

– Estamos neste carro há 

meia hora e você ainda não 

me deu uma cantada. 

– Pois é. 

[...] 

– Sou eu, é? Eu não sou 

mais cantável? 

– Não. Quié isso. Você 

continua linda. É que, sei lá. 

Desisti. 

– Ainda bem. Porque você 

sabe que era um chato, não 

sabe? 

– Sei, sei. 

[...] 

– Você está com algum 

problema de saúde? 

– Não, não. 

– O que é então? 

– É tudo, entende? Tudo. 

Desisti de tudo. 

[...] 

– O que foi? Uma desilusão 

amorosa? 

Leila: Tô te estranhando, 
André. 
 
André: Por quê? 
 
Leila: A festa já “tá” quase 
chegando no final e você 
não me deu uma cantada. 
 
André: Pois é. 
[...] 
Leila: Sou eu? Eu não sou 
mais “cantável”? 
 
André: Não, que isso! 
Imagina! Você continua 
linda. É que eu... sei lá, eu 
desisti. Tem uma hora que 
cansa. 
 
Leila: Ainda bem, né?! Você 
sabe que você era um chato, 
não sabe?! 
 
André: Sei... Eu sei. 
 
Leila: Mas o quê é então?! 
Fala! É saúde? Desabafa 
comigo, André. Pode falar. 
 
André: Não é nada, 
imagina, eu “tô” bem, “tá” 
tudo bem. 
 
Leila: “Quê que é”, então? 
Fala, logo! 
 
André: É tudo, entende? 
 
Leila: Não, tudo o quê? 

Plano próximo de Leila 

sentada em frente de André. 

Plano próximo de André 

sentado em frente de Leila. 

Plano próximo de Leila 

sentada em frente de André. 

Plano próximo de André 

sentado em frente de Leila. 

Plano próximo de Leila 

sentada em frente de André. 

 

 

Plano de meio conjunto com 

André e Leila de perfil 

sentados um de frente para 

o outro. 

 

 

Plano próximo de Leila 

sentada em frente de André. 

Plano próximo de André 

sentado em frente de Leila. 

Primeiríssimo plano de Leila. 

Plano próximo de André 

sentado em frente de Leila. 

Plano próximo de Leila 

sentada em frente de André. 
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– Não. 

– Eu nunca topei as suas 

cantadas porque sabia que 

não era coisa séria. Foi para 

proteger a nossa amizade. 

– Eu sei. A culpa não é sua. 

– O que é, então? 

– Desencanto. Sabe como 

é? Comigo mesmo. Com a 

humanidade em geral. Com 

tudo. 

[...] 

– Você quer subir pra 

conversar? 

– Não. Obrigado, Leila. Não 

estou a fim. 

– Só pra tomar alguma 

coisa. Desabafar. 

– Não, não. Obrigado. Vou 

pra casa dormir. 

[...] 

– E se a gente fosse para 

um motel? 

Ele sorriu tristemente. 

– Não, Leila. Não precisa. 

– Como, “Não precisa”? Eu 

não estou sendo caridosa. 

Eu quero dormir com você. 

– No estado em que eu 

ando, seria um fracasso. 

Para mim não seria uma 

transa, seria uma forma de 

psicoterapia heteroempática. 

Você não merece isso, 

 
André: Tudo é tudo. Sei lá, 
eu desisti de tudo. 
 
[...] 
 
Leila: Isso “tá” com cara de 
desilusão amorosa, acertei? 
 
André: Não. (voz fora de 
campo) 
 
Leila: Olha, André, eu nunca 
topei, assim muito, as suas 
cantadas porque eu sabia 
que não era coisa séria, né?! 
Eu fiz isso para proteger a 
nossa amizade. 
 
André: “Tá” tudo bem, tudo 
certo. Não se preocupa não, 
porque a culpa não é sua. 
 
Leila: Então “o quê que é”, 
fala! 
 
André: Desencanto, sabe?! 
Desencanto comigo, com a 
humanidade em geral. 
 
Leila: Oh, Deus! Você quer 
conversar? Quer desabafar, 
André? Eu vou pegar uma 
cervejinha gelada pra gente, 
porque vinho... 
 
André: Não, não precisa. 
Acho que eu vou pra casa. 
 
[...] 
 
André: “Tô” indo, Leila. 
 
Leila: Eu vou com você. 
 
André: “Tá” tudo bem, eu te 
deixo em casa. 
 
Leila: Não! 
 
André: Não?! “Te” deixo 
aonde? 

Plano de meio conjunto com 

André e Leila de perfil 

sentados um de frente para 

outro. 

 

Plano próximo de Leila 

sentada em frente de André. 

 

 

 

 

Primeiríssimo plano de 

André. 

Primeiríssimo plano de Leila. 

Primeiríssimo plano de 

André. 

 

Primeiríssimo plano de Leila. 

Plano de meio conjunto com 

André e Leila de perfil 

sentados um de frente para 

o outro. 

Primeiríssimo plano de 

André de costas contra a luz. 

Primeiríssimo plano de Leila 

e André, um de frente para o 

outro, de perfil para câmera 

contra a luz. 

 

 

Primeiríssimo plano de Leila 

e André, um de frente para o 

outro, de perfil para câmera 

contra a luz. 
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Leilinha. 

[...] 

– Vamos para um motel! 

 
Leila: No motel, a gente vai 
pro motel. 
 
André: Não precisa disso. 
 
Leila: Como não precisa 
disso? Não “tô” falando isso 
pra ser caridosa não, eu “tô” 
falando que eu quero ir pro 
motel, porque eu quero 
você. Nem precisa de motel, 
a gente pode ir aqui mesmo 
“no” quarto de hóspede. 
 
André: Não, melhor não. No 
estado que eu ando... Acho 
que eu seria um fracasso. 
 
Leila: Deixa de bobagem. 
 
André: Leila, pra mim não 
seria uma transa, sabe?! 
Seria mais como uma forma 
de “psicoterapia 
heteroempática”. Você não 
merece isso, Leilinha. 
 
[...] 
 
Leila: Repete! 
 
André: O quê? 
 
Leila: Psicoterapia... 
 
André: Heteroempática? 
 
Leila: “Vâmo” pro quarto 

agora! 

 

 

 

Primeiríssimo plano de Leila 

e André, um de frente para o 

outro, de perfil para câmera 

contra a luz. 

 

 

 

 

 

Primeiríssimo plano de Leila 

e André, um de frente para o 

outro, de perfil para câmera 

contra a luz. 

 

 

Primeiríssimo plano de Leila 

e André, um de frente para o 

outro, de perfil para câmera 

contra a luz. Casal sai de 

cena ao final. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com trecho reproduzido, também é possível afirmar que em uma adaptação é 

possível transpor fielmente um trecho de diálogo de uma narrativa e mostrar a 

mesma história em cenas audiovisuais sem que ambas percam o caráter singular e 

tragam a mesma mensagem. 
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3.3 NARRADOR DOMINANTE 

Neste grupo de crônicas que serão comentadas o narrador é dominante e são 

elas: “A exploração de Marte”, “A vida não é uma comédia romântica”, “O que cada 

um tem por dentro”, “Retiro” e “A estrategista”. “Retiro” será o texto e o episódio que 

serão analisados detalhadamente. 

 

3.3.1 Descrição e comentários sobre “Retiro” 

“Retiro”, a crônica referente ao episódio 9 que leva o título de “Retiro 

Espiritual”, conta a história de um homem que decidiu fazer um retiro espiritual em 

pleno carnaval com o aval da esposa. O casal não tem nome na crônica, contudo na 

serialização eles são tratados por João Marcos e Sibele. João Marcos vai para um 

“spa da alma”, contudo acaba tendo delírios pecaminosos com as antigas 

namoradas. 

 

3.3.2 Focalização na crônica “Retiro” 

A crônica, como dito anteriormente, é inteiramente narrada em terceira 

pessoa, ou seja, ela é heterodiegética e tem um narrador onisciente que se mantém 

neutro, mas se torna interativo durante o decorrer da narrativa, trazendo carga 

irônica ao texto em sua fala. Como em “Uma leve brisa”, o narrador vai deixando 

sinais sutis de ironia, para que ela possa ser compreendida por completo no fim da 

narrativa – aqui ela também age com humor embutido em seu duplo significado. 

 

Quadro 27 – Fragmentos de “Retiro” 

Crônica (p. 35) 

De uma das paredes nuas saiu uma adolescente ainda mais nua, que ele reconheceu 

imediatamente, Irene, a vizinha Irene, seu primeiro beijo de língua. 

Crônica (p. 35) 

Naquela mesma noite apareceu a prima Ivani, que deixava ele tocá-la por fora da calcinha. 

Ivani entrou por uma rachadura do teto, sem calcinha. 

Crônica (p. 36) 

Quando ele chegou em casa, a mulher estranhou as olheiras. 

Fonte: Amor Verissimo (2013). 
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A ironia aparece nos dois primeiros trechos para expressar de maneira 

arguciosa a conotação sexual que há por trás do discurso do narrador. No primeiro 

trecho apresentado, o narrador é hiperbólico para ao expressar a nudez da 

adolescente, fato que deixa perceptível a ironia e o humor presentes na fala. No 

segundo trecho, o narrador brinca com o jogo de palavras, para expressar de 

maneira irônica a evolução do afeto carnal, que uma vez tivera condição – “sobre a 

calcinha” – e agora está liberto de qualquer cláusula – “sem calcinha”. E, por último, 

a ironia é mais clara. Como alguém que vai fazer um retiro espiritual pode voltar para 

casa com olheiras de cansaço? A fala do narrador é totalmente irônica, traz o duplo 

entendimento da frase e com isso expressa o julgamento do narrador interativo e 

fecha o texto com maior carga irônica, revelando o humor embutido na fala. 

Há ainda duas inserções de fala da personagem principal, sendo uma 

contada pelo narrador: “Um spa da alma” (VERISSIMO, 2013, p. 35). E outra em que 

é dada a voz para a personagem: “Ano que vem, aqui mesmo, turma!” (VERISSIMO, 

2013, p. 35). As falas são para efeito de interação da personagem principal 

diretamente com as outras personagens e com o leitor, para que assim possa haver 

maior conhecimento da personagem, já que apenas são fornecidas poucas 

informações. Pela focalização, apenas são contados os antigos romances da 

personagem principal, suas emoções por essas mulheres e o fato de que a 

personagem principal estava estafada, necessitando de um retiro do mundo em que 

vivia. 

Além disso, o tempo da crônica é contado pelos dias da semana de carnaval: 

“Internou-se na segunda-feira para sair na sexta” (VERISSIMO, 2013, p. 35), e o 

espaço é restrito ao cubículo em que a personagem principal fica hospedada, tudo 

para intensificar a justificativa para seus delírios. O narrador transmite a informação 

que, a partir da quarta-feira, os dias são contados pelas visões das amantes: duas 

na quarta-feira, e uma por dia até sexta-feira, dia em que aparecem todas em sua 

visão. 

O espaço restrito, sem ter uma atividade por alguns dias corridos, justifica a 

criação imaginativa da personagem, que ao se encontrar entediada em um lugar 

precário apela para fantasias de suas lembranças mais prazerosas. Este aspecto 
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também reforça a ironia em um contexto geral da crônica, pois a personagem 

inicialmente buscou a reclusão para se interiorizar e fugir dos fatores da vida 

mundana e acabou por apenas reviver suas lembranças carnais e pecaminosas. 

 

3.3.3 O ponto de vista em “Retiro espiritual”: relação crônica-vídeo 

“Retiro” é uma das crônicas mais curtas analisadas neste trabalho, e, por esse 

motivo, foram adicionadas várias cenas e novos diálogos. Assim, além das 

entrevistas com os casais no estilo mockumentary, como exposto anteriormente, são 

utilizados relatos da personagem principal (João Marcos no episódio) e de sua 

esposa (Sibele) –, eles aparecem dando informações como narradores fora da trama 

principal. 

 

Quadro 28 – Comparação entre a sério e o livro 

Crônica (p. 35) Episódio (1m54s – 2m49s) Plano de Imagem 

Este ano ele decidiu fazer 

um retiro espiritual durante o 

carnaval. A mulher 

compreendeu. Ele precisava 

de uns dias de recolhimento, 

introspecção e autoanálise. 

“Um spa da alma”, foi como 

descreveu o que queria. 

João Marcos: Sabe como 

é?! Chega na hora na vida 

de um homem que ele para 

de se perguntar de onde 

veio e começa a se 

perguntar pra onde vai. 

Eu precisava de um tempo 

só pra mim. 

Pra repensar a vida. 

 

Sibele: O problema foi que 

ele pediu este tempo 

justamente no carnaval. 

Tudo bem, sabe?! 

Eu acho que confiança é 

tudo num casamento. 

Na verdade, eu acho que 

confiança é super 

importante... Quer dizer é 

 

Plano americano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano americano 
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quase tudo... 

Posso falar de novo?! 

Porque eu falei de um jeito 

que pode não pegar bem. 

(pausa da personagem: 

respira fundo). 

Eu acho que confiança é 

tudo num casamento. Por 

isso quando o meu marido 

bateu pra mim que queria 

fazer um retiro espiritual no 

carnaval, eu apoiei. 

Eu apoiei e eu levei ele para 

conhecer o lugar que eu 

achava mais adequado. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No trecho acima, já possível perceber que a personagem Sibele fará o papel da 

narrativa irônica da trama. Ela usa entonação, pausa e repetição no seu discurso, e 

já dá sinais de que esconde alguma informação, pois o que ela fala pode e deve ser 

interpretado de duas maneiras diferentes. A cena seguinte narra a chegada de João 

Marcos e Sibele ao retiro escolhido pelo caso. O espaço na focalização audiovisual 

é mais explorado – são feitos planos gerais no pátio do local do retiro, que é apenas 

habitado por padres, e a câmera caminha em travelling até chegar ao quarto em que 

João Marcos se hospedará. O quarto é mobiliado apenas por uma cama e um 

guarda-roupa. Os ruídos da cena são formados por canto de pássaros e nada mais. 

Ou seja, cena mostra a tranquilidade e a quietude do local. 

Há outra aparição de João Marcos como narrador, conforme o trecho a seguir: 

 

Quadro 29 – Cenas da série 

Episódio (4m36s – 4m44s) Plano de Imagem 

João Marcos: Aquele lugar deserto... 

Passarinho cantando... Um silêncio 

 

Plano americano. 
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ensurdecedor... E o ócio completo. Só 

aumentava mais a minha ansiedade! 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Logo em seguida, é mostrado um plano sequência em que João Marcos 

aparece tentando explorar a natureza do ambiente externo do retiro, mas falhando 

em seu ato. É feito um plano médio da personagem próximo a uma árvore e, em 

seguida, um outro plano médio da personagem sentando-se na raiz da majestosa 

árvore e, na sequencia, caindo. Os ruídos de passarinho permanecem e são 

acompanhados de uma música que leva o espectador a perceber que acontecerá 

algo de engraçado. Toda a narrativa de João Marcos e a sequência de ponto de 

visão atrapalhado expressa o quão entediado e ansioso a personagem está. Estes 

aspectos são para ilustrar a sequência de devaneios que a personagem terá nas 

próximas cenas. 

Como dito anteriormente, “Retiro” é uma das crônicas mais curtas de todas as 

vistas neste trabalho, por isso, nas cenas de cada encontro delirante de João 

Marcos e suas antigas namoradas são feitas ampliações e até mesmo de adições de 

diálogos, como: 

 

Quadro 30 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 35) Episódio (6m30s – 7m43s)  Plano de Imagem 

Internou-se na segunda-feira 
para sair na sexta. Na 
quarta-feira teve a primeira 
visão. De uma das paredes 
nuas saiu uma adolescente 
ainda mais nua, que ele 
reconheceu imediatamente. 
Irene, a vizinha Irene, seu 
primeiro beijo de língua. 

João Marcos: Ah! Irene? 
 
Irene: Lembra de mim, João 
Marcos? 
 
João Marcos: Como eu 
poderia esquecer de você, 
Irene? Meu primeiro beijo, 
minha primeira mão no 
peitinho. 
 
Irene: Tá com medo de mim 
João Marcos? 
 
João Marcos: Não... 
 
Irene: Me lembro tão bem 
daquela festa. Você todo 

Plano médio de João Marcos 

(Marchinha de carnaval de 

fundo). 

Plano médio de Irene. 

Plano médio de João 

Marcos. 

 

Plano médio de Irene (Irene 

se aproxima de João 

Marcos). 

Plano médio de João 

Marcos. 
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nervoso, com a voz 
tremendo, segurando o 
convitinho e perguntando: 
“Quer ser meu par?”. 
 
João Marcos: Lembro 
direitinho daquela festa, eu 
era um menino. Não sabia 
de nada! Você me levou pro 
cantinho, não foi? Me 
ensinou a beijar... 
 
Irene: Você era tão 
bonitinho! 
 
João Marcos: Me apaixonei, 
sabia?! Me lembro 
perfeitamente. Seu cheiro... 
Sua pele... Eu passando a 
mão assim na sua calça, 
pegando na sua perna e 
depois pegando por baixo da 
sua blusa... 
 
Irene: E pegando geral no 
meu pé, né?! Isso eu me 
lembro bem! Eu querendo 
curtir e você já pensando em 
casamento! 
 
João Marcos: Hunf... 
 
Irene: Mas isso é passado. 
É carnaval! Vâmo 
aproveitar?! Cadê aquela 
mão boba?! 
 
João Marcos: Tá aqui... E ó: 
são duas! Rs! 

Plano médio de Irene (Irene 

se aproxima ainda mais de 

João Marcos). 

 

Primeiro plano de João 

Marcos. 

 

Primeiro plano de Irene. 

 

 

Primeiro plano de João 

Marcos. 

 

 

 

 

Primeiro plano de Irene. 

 

 

Primeiro plano de João 

Marcos. 

 

Primeiro plano de Irene. 

 

Primeiro plano de João 

Marcos e Irene. (Ambos 

saem de cena ao fim). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O mesmo padrão permanece nas outras cenas de encontro com as ex-

amantes de João Marcos. Há, igualmente, a adição de cenas de pequenas 

confissões que o pecador faz ao padre Afonso ao longo de todo o episódio, como: 
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Quadro 31 – Fragmentos de “Retiro” 

Episódio (9m45s – 10m08s) Plano de Imagem 

João Marcos: Padre Afonso, aconteceu 

uma coisa estranha comigo ontem à noite. O 

senhor conhece uma moça chamada Irene? 

 

Padre Afonso: Não temos moças aqui, meu 

filho. 

 

João Marcos: Mas eu vi padre! Eu vi! 

 

Padre Afonso: Não se deixe levar pelas 

tentações, meu filho. Ocupe a mente. 

Cabeça vazia é o salão de base do 

demônio. Reze, meu filho! Reze! 

Plano médio de João Marcos e Padre 

Afonso (câmera em travelling e ruído de 

pássaros cantando). 

 

Plano médio de João Marcos e Padre 

Afonso (câmera em travelling e ruído de 

pássaros cantando). 

 

Plano médio de João Marcos e Padre 

Afonso (câmera em travelling e ruído de 

pássaros cantando). 

 

Plano médio de João Marcos e Padre 

Afonso (câmera em travelling e ruído de 

pássaros cantando). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os diálogos são ampliados na transposição para que a narrativa obtenha 

expressão mais adequada ao vídeo. 

Outra mudança relevante é a contagem do tempo: por mais que a narrativa 

decorra no período da semana de carnaval, como no texto original, são contados os 

dias a partir do sábado de carnaval e até a quarta-feira de cinzas. Aparecem 

legendas com os respectivos dias da semana em cada cena que há a mudança de 

dia. A cena que finaliza a trama no retiro é outro ótimo exemplo de modo de 

realização da transposição da narrativa em texto para a focalização audiovisual. 

 

Quadro 32 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 36) Episódio (22m00s – 

22m23s) 

 Plano de Imagem 

Quando ele chegou em 
casa, a mulher estranhou as 
olheiras. 

Sibele: Aqui, amor, você 

dirige? O carro tá parado ali 

 

Plano médio de Sibele e 
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 na frente (Sibele entrega a 

chave do carro para João 

Marcos). 

 

João Marcos: Não, amor. 

Dirige você. Eu tô tão 

cansado, sabe?! 

 

Sibele: Que isso?! Cansado 

como? Você acabou de 

fazer um retiro. 

 

João Marcos: É... 

 

Sibele: Você tá cansado 

mesmo, amor! Olha isso! 

Você tá com olheira, negócio 

que você nunca teve. Que 

que rolou?! 

 

João Marcos: Sabe o que 

que é? Eu quase não dormi. 

Esse negócio de balanço de 

vida mexe com a gente. 

João Marcos descendo a 

escadaria do retiro (câmera 

em travelling). 

 

 

Plano médio de Sibele e 

João Marcos descendo a 

escadaria do retiro (câmera 

em travelling). 

 

Plano médio de Sibele e 

João Marcos descendo a 

escadaria do retiro (câmera 

em travelling). 

 

Plano médio de Sibele e 

João Marcos descendo a 

escadaria do retiro (câmera 

em travelling). 

 

 

Primeiro plano de João 

Marcos descendo as 

escadas. (câmera em 

travelling). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As narrativas transmitem a mesma mensagem. Contudo, na focalização 

textual, o narrador resume tudo em uma frase, ao passo que na audiovisual a 

mensagem é transmitida por um diálogo em um plano de mais de 20 segundos. O 

contexto é o mesmo, mas a história foi mostrada de outra maneira. Na cena final da 

serialização, ocorre outra adição que muda o foco das ações do casal: a narração de 

João Marcos e Sibele juntos. Neste trecho, é feito o desfecho irônico que antes foi 

previsto na narração de inicial de Sibele. 
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Quadro 33 – Fragmentos de “Retiro” 

Episódio (22m38s – 23m53s) Plano de Imagem 

João Marcos: Ah, é difícil explicar o retiro a 
fundo, aqui, do lado da Sibele. É uma 
experiência pessoal minha, íntima. 
 
Sibele: Mas você amou, né meu amor?! Tá 
viciado. Tá viciado no retiro! Quando chegar 
o carnaval, partiu retiro. Não aguenta ficar 
na cidade. O Primo Afonso já deixou até 
reservado a cela dele. É a mesma, não é 
amor?! 
 
João Marcos: Claro, e o retiro é 
fundamental pro nosso casamento, né?! Ele 
serve pra passar a vida a limpo, sabe?! Eu 
virei um homem melhor, mais evoluído, em 
paz comigo! 
 
Sibele: O quê?! João Marcos é outro ser 
humano! Evoluiu, gente! É verdade, amor! 
Você não faz mais cobranças absurdas, não 
é mais egoísta, me ouve muito mais. As 
minhas amigas, isso é real, ficam com inveja 
de mim, porque eu sou a única da turma que 
fica sozinha no carnaval, enquanto o marido 
vai pro retiro num mosteiro distante. 
 
João Marcos: Pera aí, vem cá... Sibele. 
Você ficou falando ai, fiquei pensando aqui: 
tu vai pra onde no carnaval? Não, não... 
Sério, na boa! Você vai com quem? 
 
Sibele: Cadê a evolução espiritual? Não! 
 
João Marcos: O que você faz? 
 

Sibele: João Marcos... Desnecessário esse 

questionamento, amor. Confiança, lembra? 

Confiança é tudo no casamento! Confiança 

é tudo de bom, gente. Confiança é super 

importante no casamento. 

Plano americano de Sibele e João 

Marcos. 

 

Plano americano de Sibele e João 

Marcos. 

 

 

 

 

 

Plano americano de Sibele e João 
Marcos. 

 

 

 

 

 

 

Plano americano de Sibele e João 
Marcos. 
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Este final ilustra como a personagem de Sibele tem papel fundamental para a 

representação irônica na narrativa da trama audiovisual: além do conteúdo da sua 

fala, a entonação que a personagem faz aumenta ainda mais ironia e a humor por 

trás da fala que encerra o episódio. 

 

3.3.4 Aspectos dialógicos em “Retiro Espiritual” 

O episódio em questão dialoga com outro episódio analisado anteriormente 

neste trabalho: “As tentações de frei Antônio”. 

Em “Retiro Espiritual”, João Marcos se isola espiritualmente em um mosteiro 

em que o primo de sua esposa Sibele mora. A personagem de primo Afonso é 

personificada pelo mesmo ator que interpreta frei Antônio e o cenário do mosteiro é 

o mesmo. Isso reforça ainda mais o dialogismo entre os episódios da serialização e 

deixa o espectador, que acompanha todos os episódios, ainda mais envolvido com a 

trama. 

 

Quadro 34 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 35) Episódio (2m58s – 3m03s) Plano de Imagem 

Através de um parente 

religioso, conseguiu 

exatamente o que queria. 

Primo Afonso é exatamente 

isso que o João Marcos 

precisa, viu?! Obrigada. 

Plano conjunto de Padre 

Afonso, Sibele e João 

Marcos caminhando no 

pátio do retiro. (Câmera 

em travelling). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.3.5 Descrição e comentários 

Em “A exploração de Marte”, Marina e Clóvis trabalham juntos em um 

laboratório, no qual sempre usam jalecos. Certo dia, eles se encontram na praia em 

trajes de banho e se constrangem pela situação, o que dificulta a possibilidade de 

desenvolvimento de um diálogo, pois ambos instantaneamente sentiam ainda mais 

atração um pelo outro. No episódio em que a história é contada, são adicionadas 

algumas cenas para contextualizar o espectador da profissão e para transmitir a 

atmosfera romântica entre os protagonistas e para usufruir da técnica para ganhar 
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tempo em vídeo. As principais transposições de narrativa para diálogo estão 

localizadas no espaço da praia, onde ocorre o encontro: 

 

Quadro 35 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 129) Episódio (7m12s – 7m31s) Plano Imagem 

– Marina, do laboratório. 
– Marina! Não reconheci 
você sem... 
– Sem roupa? 
Trabalhavam juntos. Viam-
se todos os dias. Mas de 
compridos jalecos brancos. 
E agora ali estavam, ele de 
sunga, ela de biquíni. Era 
estranho. [...] Encontrando-
se assim, por acaso, na 
praia, tinham de certa forma 
queimado etapas. Do jaleco 
comprido direto para a 
seminudez, sem fases 
intermediárias! 
[...] Era estranho. Não 
parecia natural. Dois 
seminus não conversam 
como dois de jaleco 
comprido. 

Clóvis: Marina, caramba! 
Quase não te reconheci 
assim. 
 
Marina: Assim? 
 
Clóvis: É, assim... Sem 
roupa. 
 
Marina: Sem roupa? 
 
Clóvis: Não, não é sem 
roupa, sem aquele jaleco. 
Mas você fica melhor assim, 
do que com aquele jaleco 
horrível... Não, não. O jaleco 
que é horrível, não você. 

Plano geral de Clóvis e 

Marina na praia. Clóvis 

sentado, Marina em pé. 

Logo após, Clóvis se 

levanta. 

Plano próximo de ambas as 

personagens, Clóvis de perfil 

e Marina de frente. 

Primeiríssimo plano de 

Clóvis. 

Primeiríssimo plano de 

Marina. 

Primeiríssimo plano de 

Clóvis. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Outra narrativa transposta é a cena de despedida, que pode ser entendida 

como uma transposição bem-sucedida com a passagem de cena escrita para 

audiovisual: 

 

Quadro 36 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 130) Episódio (20m10s- 

20m36s) 

Plano de Imagem 

E pronto. Não conversaram 
mais, não combinaram de se 
ver depois, um não 
perguntou quanto tempo o 
outro ia ficar. Afastaram-se e 
ele nem se virou para 
examiná-la por trás. Era 
melhor só voltarem a se 

Marina: Então... É Isso... 
 
Clóvis: Marina... 
 
Marina: Oi? 
 
Clóvis: Tchau... 
 

Primeiríssimo plano de 

Marina se afastando da 

câmera. 

Plano geral de Clóvis e 

Marina na praia. 
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encontrar no laboratório. 

 
Marina: Tchau... 
 
Clóvis: A gente se vê, né?! 
 
Marina: É... A gente se vê! 

 

Primeiríssimo plano de 

Marina. 

Primeiríssimo plano de 

Clóvis. 

Primeiríssimo plano de 

Marina. 

Primeiríssimo plano de 

Clóvis. 

Primeiríssimo plano de 

Marina saindo de cena. 

Plano geral de Clóvis e 

Marina na praia. Marina sai 

de cena. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além das falas, a entonação e a dramatização dos atores transmitem ainda 

mais a sensação de constrangimento e desconforto. Quase no final do episódio, 

Clóvis aparece em entrevista e fala: 

 

Quadro 37 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 130) Episódio (21m41s – 

21m44s) 

Plano de Imagem 

Na exploração de Marte 
também é assim: tem que 
ser por etapas. Ninguém 
deve se precipitar. Para não 
haver o risco de um 
desastre. 

Clóvis: Na exploração de 

Marte também é assim: tem 

que ser tudo por etapas. 

Ninguém deve se precipitar, 

senão pode acontecer um 

desastre. 

Primeiríssimo plano. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesta transposição, fica claro que o relato de Clóvis é semelhante à voz literal 

do narrador da crônica. Este tipo de técnica de roteiro faz com que o espectador, 

que também pode ser leitor, identifique o trecho retirado de sua leitura. 
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“O que cada um tem por dentro”, “Retiro” e “A estrategista” também são 

exemplos significativos de voz narrativa transposta em diálogos. Como citado no 

capítulo 1, “O que cada um tem por dentro” foi publicada somente no jornal e na 

versão on-line de Estado de São Paulo, no “caderno de cultura”, em 9 de maio de 

2009, e retrata o depoimento que Flávio presta em uma delegacia após a queixa que 

sua mulher apresenta contra ele. O episódio que adapta este texto teve o titulo 

substituído para “A Inconstância humana”, pois o nome é referência de um trecho 

importante da crônica que fala sobre a inconstância humana. 

 

Quadro 38 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica Episódio (03m00s - 

03m08s) 

Plano de Imagem 

Mas a culpa, delegado, é da 

inconstância humana. 

– [...] Como é que eu posso 

dizer, delegado? A culpa... a 

culpa é da inconstância 

humana. 

Plano de meio conjunto na 

delegacia com Flávio, o 

delegado sentados e 

soldado ao fundo, em 

segundo plano. 

 

Adições (de personagens e falas) e ampliações são encontradas neste 

episódio. O intuito é prorrogar o depoimento de Flávio para acrescentar maior 

suspense à trama, pois, como a crônica possui apenas textos narrados sem 

diálogos, foi preciso desenvolver mais os diálogos em vídeo para que o tempo de 

duração do episódio fosse atendido, como é possível observar neste trecho 

adaptado: 

 

Quadro 39 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica Episódio (1m50s – 2m 43s) Plano de imagem 

Ela tem, delegado, um nariz 
arrebitado, mas isso não é 
nada. A nariz arrebitado a 
gente resiste. Mas a ponta 
do nariz se mexe quando ela 
fala. A isso quem resiste? Eu 
não. Nunca pude resistir a 
mulher que quando fala a 

Flávio: Sabe o que que é? 

O problema é que ela tem 

nariz arrebitado. 

Delegado: Nariz arrebitado? 

É... É arrebatador mesmo. 

Primeiríssimo de Flávio. 

 

 

Primeiríssimo do Delegado. 
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ponta do nariz sobe e desce. 
Muita gente nem nota. É 
preciso prestar atenção, é 
preciso ser um obsessivo 
como eu. O nariz mexe 
milímetros. 
 
Para quem não está vidrado, 
não há movimento algum. Às 
vezes só se nota de 
determinada posição, 
quando a mulher está de 
perfil. Você vê a pontinha do 
nariz se mexendo, meu 
Deus. Subindo e descendo. 
No caso dela também se via 
de frente. Uma vez ela 
reclamou, "Você sempre 
olha para a minha boca 
quando eu falo." Não era a 
boca, era o nariz. Eu ficava 
vidrado no nariz. Nunca 
disse pra ela que era o nariz. 
Delegado, eu sou louco?  

 

Flávio: Mas tudo bem, nariz 

arrebitado a gente até 

registre. Mas o problema é 

que o nariz dela mexe 

quando ela fala. 

 

Delegado: Aham... 

 

Flávio: E eu nunca pude 

resistir a uma mulher que 

quando fala o nariz sobe e 

desce. Eu sei que a maioria 

das pessoas nem percebe o 

nariz dela mexendo, só um 

obsessivo que nem eu. 

 

Delegado: Então o senhor 

está confessando que o 

senhor é obsessivo? 

 

Flávio: Com o nariz da 

Letícia? Claro que sim! 

Completamente obsessivo. 

Sou obsessivo com o nariz 

dela mexendo, o nariz dela 

mexe de um jeito que eu 

percebo, assim, quando ela 

tá meio de perfil assim, sabe 

delegado? Em uma posição 

45º em relação a mim. Sabe 

como é que é? O senhor 

acha que eu sou louco? 

 

Primeiríssimo de Flávio. 

 

 

 

 

 

Primeiríssimo do Delegado. 

 

Primeiríssimo de Flávio. 

 

 

 

 

 

 

 

Primeiríssimo do Delegado. 

 

 

 

Primeiríssimo de Flávio. 
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A transposição no trecho reproduzido também é como a passagem de cena 

escrita para audiovisual. 

“A estrategista” é a crônica referente ao último episódio que leva o mesmo 

título. Nela, é relatada a história de Bete, uma senhora que se especializou na 

“prospecção de viúvos”. Bete comercializa suas informações sobre enterros, onde 

estão disponíveis jovens e bem-sucedidos viúvos e, além disso, treina sua cliente a 

fazer uma abordagem assertiva e que traga sucessos posteriores. 

 

Quadro 40 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 51) Episódio (2m38s – 6m25s) Plano de Imagem 

Bete especializou-se na 
prospecção de viúvos. 
Procura convites para 
enterro 
de senhoras em que o 
marido é um dos que 
convidam. E em que não 
constem “netos”. De 
preferência, nem “filhos”. 
Sinal de que a mulher 
morreu jovem. Falecida 
moça, viúvo moço. 
Precisando de consolo 
imediato. O ideal é quando 
há mais de um convite para 
o enterro, 
quando a firma do marido 
também convida. E dá a 
posição do viúvo na vida. 
“Nosso gerente”, 
ótimo. “Nosso diretor 
financeiro”, melhor ainda. 
“Nosso diretor presidente”, 
perfeito! Um 
diretor presidente com 40 
anos ou menos é ouro puro. 
Segundo a Bete. 
Bete comercializa sua 

informação. 

Vivian: Especialista em 
prospecção de viúvos. (voz 
fora de campo). Quando a 
Olga me falou eu não 
acreditei. 
 
Bete: Rs... Mas ninguém 
acredita! Depois vem 
correndo marcar consulta. 
 
Vivian: Mas demorei! Olha, 
tá mais difícil arranjar uma 
consulta com a senhora, do 
que um marido. 
 
Bete: Rs... Mas o horário da 
consulta você já tem, agora 
o marido é questão de 
tempo, meu bem! Mas é um 
tempinho, uma coisinha de 
nada. 
 
Vivian: Ótimo! Bom, por 
onde começamos? 
 
Bete: Pelo enterro. Não 
porque o melhor viúvo é o 
viúvo recente, entendeu?! 
Fresco... Mas não se 
preocupe! Eu vou arranjar 
um viúvo pra você agarrar 
antes mesmo da missa de 
sétimo dia da falecida. 
 
Vivian: Ai, meu Deus... Que 

Plano próximo de Bete 

sentada à mesa de 

escritório. 

Plano próximo de Vivian 

sentada em frente Bete. 

Plano próximo de Bete. 

Plano de meio conjunto de 

ambas as personagens 

sentadas uma de frente para 

outra em uma sala. (câmera 

aproximando-se em zoom in) 

 

 

 

 

 

 

Plano próximo de Bete. 

Plano próximo de Vivian. 

Primeiríssimo plano de Bete. 

Plano próximo de Vivian. 

Plano próximo de Bete. 

Plano próximo de Vivian. 
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Deus a tenha, né dona 
Bete?! Nossa... 
 
Bete: Vivian, tem um detalhe 
que eu não perguntei: quais 
são as suas preferências de 
viúvo? 
 
Vivian: Ah... Claro. É... Bom. 
Eu gostaria, dona Bete, que 
o meu viúvo fosse... 
 
Bete: Já sei! Inteligente, 
honesto, bonito... 
 
Vivian: Rico! Eu gostaria 
que meu viúvo fosse rico, 
dona Bete! 
 
Bete: Boa escolha! Um 
viúvo rico e precisando de 
ser consolado. E o ideal... É 
que quanto mais convites se 
tiver no jornal... É melhor! 
 
Vivian: Convites no jornal? 
E quem é que convida? 
 
Bete: A empresa, meu bem. 
Porque é assim já dá a 
posição do viúvo. 
 
Vivian: Eu não sei se 
entendi direito não. 
 
Bete: Eu vou lhe explicar! 
Deixe me ver, aqui tem 
alguma coisa... Não, esse 
não. Aqui! Veja aqui: “a 
Celsior Empreendimentos 
comunica o passamento da 
senhora Ermínia Barbosa, a 
amantíssima esposa...” 
 
Vivian: Amantíssima? 
 
Bete: “...do nosso Gerente 
Financeiro...” 
 
Vivian: Gerente Financeiro, 
nossa deve ser um partidão! 
 

 

Plano próximo de Bete. 

 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

 

Plano próximo de Bete. 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

Plano próximo de Bete. 

 

 

 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

Plano próximo de Bete. 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

 

Plano próximo de Bete. 

 

 

 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

Plano próximo de Bete. 

 

Plano próximo de Vivian. 

Plano próximo de Bete. 
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Bete: Ah, isso não é nada 
olha só: “sepultamento... 
Excelentíssima 
senhora...companheira da 
vida inteira, do nosso diretor 
internacional!” 
 
Vivian: Ótimo... 
 
Bete: “... Do nosso 
presidente!” 
 
Vivian: Perfeito! 
 
Bete: “ Do neto do fundador 
do nosso grupo 
empresarial!” 
 
Vivian: Viúvo e herdeiro! 
Não, isso deve ser tipo Mega 
Sena, né dona Bete?! 
 
Bete: Bom, mas esse tipo de 
viúvo requer uma comissão 
um pouco maior, entendeu?! 
 
Vivian: Ai, sei... Olha, dona 
Bete, eu não sei se eu vou 
conseguir... É porque eu tô 
pagando ainda um cruzeiro 
de solteira que eu fiz, eu tô 
num momento assim... 
 
Bete: Aqui tem tudo. Aqui 
tem o pacote inteiro. Você 
pode olhar. 
 
Vivian: Mini... Médio... 
Super... Todos bem 
salgadinhos, né Dona Bete?! 
 
Bete: Bom, meu bem, mas 
você só vai pagar, se você 
se casar, entendeu?! 
Quando você se casar o quê 
que acontece? Continha 
conjunta, meu amor! 
 
Vivian: Ah, claro! Nesse 
casa, eu tô vendo aqui, acho 
que eu vou querer o ultra 
super combo mega master! 

 

 

 

 

Plano próximo de Vivian. 

Plano próximo de Bete. 

 

Plano próximo de Viviam 

 

Primeiríssimo plano de Bete. 

Plano próximo de Vivian. 

 

Primeiríssimo plano de Bete. 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

 

 

Plano próximo de Bete. 

 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

 

Plano próximo de Bete. 

 

 

 

Plano próximo de Vivian. 

 

 

Plano próximo de Bete. 

 

Plano próximo de Vivian. 
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Bete: Ahhh, Vivian! Meus 
parabéns! Vou arranjar o 
melhor viúvo pra você! 
 
Vivian: Obrigada, dona 

Bete! 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como em “A inconstância humana”, adições de personagens e falas e 

ampliações de cenas literárias são encontradas igualmente neste episódio. A 

intenção é mais uma vez prolongar o depoimento para assim desenvolver os 

diálogos longos em vídeo, assim, atendendo ao tempo de duração do episódio. 

 

Quadro 41 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 51) Episódio (8m – 8m50s) Plano de Imagem 

[...] Dá instruções sobre a 
abordagem do viúvo, que 
deve começar no próprio 
velório. Recomenda um 
conjunto escuro e 
sóbrio, mas com um decote 
que mostre o rego dos seios. 
O rego dos seios é 
importantíssimo. 
O viúvo precisa ter uma 
amostra do que existe por 
baixo do terninho 
compungido já no abraço 
de pêsames. 

Viviam: Foi ai que começou 
meu treinamento. 
 
[...] 
 
Bete: Não, esse não! Tá 

curto demais chama muita 

atenção... Esse tá comprido 

demais, não chama atenção 

nenhuma. Não, esse tá 

folgado demais! O vestido 

precisa ter uma mostra do 

que está por baixo do seu 

traje já no primeiro abraço 

de pêsames. Ah! Esse tá 

ótimo! Perfeito! Hoje você 

aprendeu um dos grandes 

segredos da prospecção dos 

viúvos: o rego dos seios! O 

rego dos seios é 

fundamental! É o abismo, o 

Plano americano de Vivian. 

 

 

 

Plano médio de Vivian 

provando os vestidos. Com 

Bete aparecendo em cena 

pelo reflexo do espelho atrás 

de Vivian. 

Plano próximo de Bete 

sentada em uma cadeira. 

Plano médio de Vivian 

provando os vestidos. Com 

Bete aparecendo em cena 

pelo reflexo do espelho atrás 

de Viviam. 

Plano próximo de Bete 

sentada em uma cadeira. 

Plano médio de Vivian 
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trampolim, é a nova vida! provando os vestidos. Com 

Bete aparecendo em cena 

pelo reflexo do espelho atrás 

de Vivian. 

Plano próximo de Bete 

sentada em uma cadeira. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

E este aspecto principal do ensinamento expresso acima aparece mais uma 

vez tanto no fim da crônica quanto do episódio. 

 

Quadro 42 – Comparação entre a crônica e a série 

Crônica (p. 53) Episódio (20m – 20m13s) Plano de imagem 

[...] diz Bete, para encorajar 

alguma cliente que hesita. E 

lembra 

sempre: 

– Mostre o rego. O rego é 

importantíssimo. 

Bete: Antes de mais nada, 

não esqueça o rego dos 

seios. 

O rego dos seios é 

fundamental, na alegria e na 

tristeza. (Voz fora de 

Campo) 

E, nesse caso, meu amor, 

vai ser mais na alegria, você 

não acha?! 

Plano próximo de Bete 

sentada à mesa de 

escritório. 

Plano próximo de Vivian em 

pé em frente à Bete. 

 

Plano próximo de Bete 

sentada à mesa de 

escritório. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nestas cenas fica claro que os diálogos são transposições bem realizadas, 

com passagem de cena escrita para a audiovisual, pois o contexto e a mensagem se 

mantiveram os mesmos – apenas as falas não são transmitidas com a mesmas 

palavras. 

“A vida não é uma comédia romântica” trata dos encontros constantes em que 

Maria Alice e Rogério, casados com outras pessoas, vivem ao longo de suas vidas. 

No episódio da serialização, há exceção na maneira como são apresentadas as 

transposições de diálogos e como ocorre a passagem de tempo. Basicamente, a 

trama é narrada pelas entrevistas que Maria Alice e Rogério concedem em vídeo e 
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as demais cenas mostram apenas os quatro lugares e situações em que os 

protagonistas se viram no passar dos anos. Podemos notar a cronologia, pois 

ambos aparecem nas entrevistas com o semblante bem mais maduro do que nas 

outras encenações – são utilizados flashbacks. 

Segundo Michele Chion (1989), a volta do passado pode acarretar problemas 

específicos na linguagem cinematográfica, pois a narração em vídeo não conhece 

os tempos da narrativa escrita: passado, presente, futuro. As histórias são sempre 

contadas no presente, e é por isso que são utilizados elementos quase drásticos 

para expressar essa mudança de tempo –procedimentos de encadeamento e 

deformação da imagem, como o caso da caracterização das personagens no 

episódio. 

Como é de se imaginar pelo título, a dupla nunca se torna um casal amoroso, 

e a história expressa exatamente o contrário dos clichês sempre vistos nos filmes de 

comédia romântica, no quais, no final, o casal principal sempre acaba junto e feliz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciamos este trabalho com dizeres sobre adaptação e traçamos um 

caminho que apontassem quais seriam os objetivos de toda a pesquisa e quais os 

aspectos deveriam ser abordados e trabalhados para que tudo fosse encaixado e 

explicado como um todo. Com o desenrolar da escrita, com a apresentação de 

elementos teóricos e a discussão acerca do assunto aqui trabalhado, podemos 

chegar a algumas conclusões: 

No 1º capítulo discutimos o fato da crônica ser ainda hoje um texto ligado ao 

seu tempo, apesar de podermos reunir assuntos e temáticas diversas que englobam 

o seu escopo. Além disso, ela se desenvolveu bastante a partir de seu processo de 

construção, portanto, a crônica pode ser considerada um gênero literário de grande 

relevância, principalmente aqui no Brasil, pais que conquistou uma legião de leitores 

fiéis ao gênero. 

Ainda nesse capítulo, constatamos que Luis Fernando Verissimo é um 

grande autor de notável versatilidade, mas principalmente em crônicas, produções 

literárias que, no apanhado geral de todas as suas publicações, agradam em grande 

parte o público e à crítica. Um dos reflexos disso são os prêmios que recebeu como 

escritor, os títulos e premiações que as adaptações de suas obras receberam, por 

sua vez, quando foram transmitidas pela tevê. Devemos destacar a permanência 

dessa transmissão até hoje; estes são feitos que comprovam o acolhimento das 

obras pelo público. Também podemos notar a sutileza com que o autor utiliza a 

ironia em sua narrativa, e, como leitores, deve fazer uma leitura minuciosa a fim de 

nos atermos a esses detalhes que enriquecem a construção da história. 

O humor embutido nas crônicas de Amor Verissimo provém da ironia sutil 

que Verissimo utiliza em sua escrita. Entretanto, quando transferido para a 

linguagem audiovisual televisiva, a ironia perde um pouco de sua sutileza e aparece 

mais evidente nas falas das personagens. 

A linguagem televisiva em períodos anteriores foi muito dinâmica e até, 

podemos dizer, desprovida de cuidados estéticos, como se observa nos processos 

evolutivos em tecnologia na transmissão de imagem, efeitos técnicos e qualidade 

que repercutem nas produções que se preocupam com os aspectos artísticos e 
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estéticos e quem tem agradado o público, a crítica no Brasil e ao redor de todo 

mundo, tanto com as nossas obras nacionais quanto com as internacionais – 

principalmente as de produção americana. 

Discutimos no 2º capítulo os processos de roteirização das produções 

cinematográficas e televisivas é bastante semelhante, todavia, o conteúdo sempre 

deve ser adequado para a linguagem de cada uma das mídias de maneira distinta, 

pois, por exemplo, o tempo da tevê é completamente diferente do que o tempo no 

cinema – existem inserções de comerciais que interrompem a narrativa na maioria 

das obras televisivas e até o tipo de espectador reage de modo divergente diante de 

tramas fílmicas e televisivas. Por isso, é possível notar maior exposição dos 

aspectos que a obra quer transmitir, como foi o caso da ironia nos episódios. 

No terceiro capítulo, unimos a teoria discutida nos capítulos anteriores para 

que fossem realizadas as análises das crônicas e dos episódios escolhidos como 

corpus deste trabalho. 

Assim, relatamos e analisamos como um texto verbal pode ser transformado 

em uma cena audiovisual, usufruindo de elementos visuais – como o cenário, o 

figurino, a composição de planos e os jogos de câmera, entre outros aspectos –, 

sonoros – como ruídos, trilha sonora etc. – e narrativos – transpondo a narrativa 

contada pelo narrador, por exemplo, e adaptando-a para diálogos entre as 

personagens. Esses diálogos permanecem trazendo o sentido e a essência da 

narrativa original, e, até mesmo, usufruindo de uma ou mais personagens em cenas 

fora da trama principal que assumem o papel de narradores da história. 

Ao analisar o texto verbal referente às crônicas de Luis Fernando Verissimo, 

podemos ressaltar a riqueza de elementos narrativos trabalhados em cada obra, fato 

que também justifica a fama e o prestígio que o autor recebe da crítica. Cada crônica 

foi analisada neste trabalho priorizando o foco narrativo e os elementos com os 

quais ela dialoga, incluindo a adaptação seriada. Entretanto, elas podem ser 

estudadas e analisadas por diversos ângulos e escolhas temáticas, sem contar que 

os textos estão além da simples diversão e entretenimento. Verissimo sugere que 

seu leitor faça reflexões que apareçam de maneira sútil e intrínseca em suas obras. 

Os episódios descritos e analisados de Amor Verissimo permitem que seja 

possível assimilar o fato de que quando os elementos que compõem a narrativa da 
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obra original são realizados de maneira coerente e perspicaz dentro das construções 

de um texto literário, eles permitem que o material criado para a realização de sua 

adaptação audiovisual tenha mais chances de ser igualmente rico em sua 

construção narrativa. 

Pelas análises dos episódios da serialização, é plausível afirmar que os 

sumários e as cenas literárias foram transpostos de formar eficaz para que as cenas 

audiovisuais tivessem o mesmo sentido de interpretação da trama – a narração pode 

ser transmitida nas ações das personagens e as personagens mantiveram suas 

características relevantes para a importância do contexto narrativo e para não 

ocorrer desvio do tema tratado em ambas as tramas. Ou seja, podemos dizer que há 

riqueza de elementos que compõem a narrativa ficcional nas duas mídias semióticas 

analisadas neste trabalho. Os outros elementos e textos que têm relação dialógica 

com as crônicas também dialogam com os episódios respectivos da serialização, 

assim, podemos afirmar que o texto literário original tem uma relação dialógica direta 

e clara com a obra adaptada. 

Por mais que o foco de todas as análises não tenha sido a fidelidade, é claro 

que a adaptação das crônicas para a serialização é explícita, seja pelo nome que as 

conectam com o autor Luis Fernando Verissimo, seja pelas escolhas feitas pelo 

roteirista na hora de transcrever partes do texto para a tela. Contudo, é possível 

notar que as obras são completamente independentes uma da outra e podem ser 

apreciadas e compreendidas separadamente. 

Cada um dos episódios carrega um pouco da alma irônica e divertida dos 

textos de Verissimo, mas eles possuem características distintas que dão à 

serialização o título de obra única. Esse fato prova que todos os aspectos literários e 

de linguagem e o processo de adaptação que foram apresentados nos capítulos 

primeiro e segundo foram bem-sucedidos, o que nos fornece a possibilidade de 

considerar a serialização Amor Verissimo uma ótima obra adaptada. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Obras de Luis Fernando Verissimo 

A) Crônicas e contos (inéditos) 

 O popular (Editora José Olympio, 1973). 
 Amor brasileiro (Editora José Olympio, 1977). 
 O rei do rock (Editora Globo, 1978). 
 Ed Mort e outras histórias (Editora L&PM, 1979). 
 O analista de Bagé (Editora L&PM, 1981). 
 A mesa voadora (Editora Globo, 1982). 
 Outras do analista de Bagé (Editora L&PM, 1982). 
 A velhinha de Taubaté (Editora L&PM, 1983). 
 A mulher do Silva (Editora L&PM, 1984). 
 A mãe de Freud (Editora L&PM, 1985). 
 O marido do doutor Pompeu (Editora L&PM, 1987). 
 Pai não entende nada (Editora L&PM, 1990). 
 O Santinho (Editora L&PM, 1991). 
 Humor nos tempos do Collor (com Millôr Fernandes e Jô Soares; Editora 

L&PM, 1992). 
 O suicida e o computador (Editora L&PM, 1992). 
 Comédias da vida pública (Editora L&PM, 1995). 
 A versão dos afogados – Novas Comédias da Vida Pública (Editora L&PM, 

1997). 
 A mancha (Coleção Vozes do Golpe; Editora Companhia das Letras, 2004). 
 Em algum lugar do paraíso (Editora Objetiva, 2011). 
 Diálogos impossíveis (Editora Objetiva, 2012). 
 Os últimos quartetos de Beethoven (Editora Objetiva, 2013). 

B) Crônicas e contos (antologias e reedições) 

 O gigolô das palavras (Editora L&PM, 1982). 
 Comédias da vida privada (Editora L&PM, 1994). 
 O nariz e outras crônicas (Editora Ática, 1994). 
 Novas comédias da vida privada (Editora L&PM, 1996). 
 Ed Mort, todas as histórias (Editora L&PM, 1997). 
 Aquele estranho dia que nunca chega (Editora Objetiva, 1999). 
 A eterna privação do zagueiro absoluto (Editora Objetiva, 1999). 
 Histórias brasileiras de verão (Editora Objetiva, 1999). 
 As noivas do Grajaú (Editora Mercado Aberto, 1999). 
 Todas as comédias (Editora L&PM, 1999). 
 Festa de criança (Editora Ática, 2000). 
 Comédias para se ler na escola (Editora Objetiva, 2000). 
 As mentiras que os homens contam (Editora Objetiva, 2000). 
 Todas as histórias do analista de Bagé (Editora Objetiva, 2000). 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Popular&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Jos%C3%A9_Olympio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amor_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ed_Mort
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%26PM
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Analista_de_Bag%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Velhinha_de_Taubat%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Santinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Humor_Nos_Tempos_do_Collor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%B4r_Fernandes
https://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%B4_Soares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_das_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_%C3%81tica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Editora_Mercado_Aberto&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9dias_para_se_Ler_na_Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Objetiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Mentiras_que_os_Homens_Contam
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editora_Objetiva
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 Banquete com os deuses (Editora Objetiva, 2002). 
 O melhor das comédias da vida privada (Editora Objetiva, 2004). 
 Mais comédias para ler na escola (Editora Objetiva, 2008). 
 O mundo é bárbaro, e o que nós temos a ver com isso (Editora Objetiva, 

2008). 
 Time dos sonhos (Editora Objetiva, 2010). 
 Amor Verissimo (Editora Objetiva, 2013). 
 As mentiras que as mulheres contam (Editora Objetiva, 2015). 

C) Novelas e romances 

 Pega pra Kapput (com Moacyr Scliar, Josué Guimarães e Edgar Vasques; 
Editora L&PM, 1978). 

 O jardim do diabo (Editora L&PM, 1987). 
 Gula – o clube dos anjos (Editora Objetiva, Coleção Plenos Pecados, 1998). 
 Borges e os orangotangos eternos (Coleção Literatura ou Morte; Editora 

Companhia das Letras, 2000). 
 O opositor (Coleção Cinco Dedos de Prosa; Editora Objetiva, 2004). 
 A décima segunda noite (Coleção Devorando Shakespeare; Editora Objetiva, 

2006). 
 Os espiões (Editora Objetiva, 2009). 

D) Relatos de viagens 

 Traçando New York (com Joaquim da Fonseca; Editora Artes e Ofícios, 
1991). 

 Traçando Paris (com Joaquim da Fonseca,Editora Artes e Ofícios, 1992). 
 Traçando Porto Alegre (com Joaquim da Fonseca; Editora Artes e Ofícios, 

1993). 
 Traçando Roma (com Joaquim da Fonseca; Editora Artes e Ofícios, 1993). 
 América (Editora Artes e Ofícios, 1994). 
 Traçando Japão (Editora Artes e Ofícios; com Joaquim da Fonseca, 1995). 
 Traçando Madrid (Editora Artes e Ofícios; com Joaquim da Fonseca, 1997). 

E) Cartuns e quadrinhos 

 As cobras (Editora Milha, 1975). 
 As cobras e outros bichos (Editora L&PM, 1977). 
 As cobras do Verissimo (Editora Codecri, 1978). 
 O analista de Bagé em quadrinhos (com Edgar Vasques; Editora L&PM, 

1983). 
 Aventuras da família Brasil (Editora L&PM, 1985). 
 Ed Mort em procurando o Silva (com Miguel Paiva; Editora L&PM, 1985). 
 As cobras, vols I, II e III (Editora Salamandra, 1987). 
 Ed Mort em Disneyworld Blues (com Miguel Paiva; Editora L&PM, 1987). 
 Ed Mort em com a mão no milhão (com Miguel Paiva; Editora L&PM, 1988). 
 Ed Mort em conexão nazista (Editora L&PM; com Miguel Paiva, 1989). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Josu%C3%A9_Guimar%C3%A3es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edgar_Vasques
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Jardim_do_Diabo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gula_-_O_Clube_dos_Anjos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plenos_Pecados
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Editora_Artes_e_Of%C3%ADcios&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Cobras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Paiva
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 Ed Mort em o sequestro do zagueiro Central (com Miguel Paiva; Editora 
L&PM, 1990). 

 A Família Brasil (Editora L&PM, 1993). 
 As Cobras em se Deus existe que eu seja atingido por um raio (Editora L&PM, 

1997). 
 Pof (Editora Projeto, 2000). 
 Aventuras da família Brasil (reedição – Editora Objetiva, 2005). 
 "As cobras – antologia definitiva" (Editora Objetiva, 2010). 

F) Outros 

 O arteiro e o tempo (infantil; ilustrada por Glauco Rodrigues; Editora Berlendis 
& Vertecchia, 1990). 

 Poesia numa hora dessas?! (poemas; Editora Objetiva, 2002). 
 Internacional, autobiografia de uma paixão (Editora Ediouro, 2004). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/As_Cobras_em_Se_Deus_existe_que_eu_seja_atingido_por_um_raio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glauco_Rodrigues
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sport_Club_Internacional
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Anexo II – Crônica: Uma Leve Brisa 

 

Uma leve brisa 
 

Quando a Amanda começou a frequentar o bar da turma, levada pelo Anselmo, só 
notaram a sua beleza. Ela era linda. Olhos claros, nariz perfeito... Aos poucos foram 
descobrindo suas outras virtudes. Principalmente os homens. 

– Além de bonita, simpática. 
– E simples. 
– Mas não é burra. 
– Nada. Tem conteúdo. 
– E covinhas. 
– O quê? 
– Vocês não notaram? Duas covinhas. Quando ela sorri. 
– E que sorriso! 
– Que dentes! 
– E os cabelos? 
– Ó, Anselmo, de onde você descolou essa mulher? 
O Anselmo contou que a tinha conhecido na academia. Além de tudo, era esportiva. 

Não, não sabia o que ela fazia. Pesquisa antropológica, análise de sistemas, qualquer coisa 
assim. Não tinha os detalhes. 

As mulheres não estavam gostando de toda aquela atenção com a Amanda, mas 
não podiam protestar. Porque os homens tinham razão. A Amanda era fora do comum. E, 
segundo reconheceu a Michelle, a contragosto, “querida”. 

Mas foi a Michelle quem notou pela primeira vez. 
– Vocês notaram que os cabelos dela se mexem com o vento? 
– E o que que tem isso? – perguntou o Marcão. – Os meus também se mexem. 
Mas a Michelle completou: 
– Mesmo quando não tem vento... 
– Tá maluca. 
– Prestem atenção – disse a Michelle. 
* * * 
Naquele dia a Amanda chegou, beijou todo mundo, sentou-se, pediu uma cocadáieti, 

e depois se surpreendeu: por que estavam todos olhando para ela daquele jeito? Nada, 
nada. Todos disfarçaram. “É porque tá todo mundo apaixonado”, brincou o Anselmo. Mas a 
Michelle estava certa. Uma leve brisa batia no rosto da Amanda e fazia seus cabelos 
esvoaçarem suavemente. Era como se ela estivesse de frente para o mar, em vez de uma 
mesa de bar. E durante o resto da noite Amanda não notou a movimentação da turma ao 
seu redor e, sorrateiramente, ao redor do bar, tentando descobrir a origem daquela brisa 
que ninguém mais sentia, a brisa que só esvoaçava os cabelos dela. Não era corrente de ar. 
O bar não tinha arcondicionado. Pelas janelas não entrava vento nenhum. De onde vinha a 
leve brisa que só aumentava a beleza de Amanda? 

* * * 
– Vento no rosto, não dá – decretou a Heleninha, quando a Amanda foi embora. – Eu 

aguento tudo. As covinhas, tudo. Mas com vento exclusivo no rosto não há competição. É 
covardia. 

As outras concordaram. Brisa permanente nos cabelos era demais. Mas de onde 
vinha a brisa? Surgiram várias teses. 

– É truque. Ela tem um ventilador escondido em algum lugar. 
– Onde? 
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– Sei lá. Ou tem alguém que segue ela, com um ventilador. 
Ou então: 
– É mágica mesmo. Além de tudo, ela é mágica. 
– Bruxa, você quer dizer. 
– Mágica – insistiu o Marcão, com o olhar perdido. 
A última palavra foi da Michelle. 
– Está bem que ela seja privilegiada. Mas brisa só no rosto dela, não! 
* * * 
As mulheres optaram por barrar a Amanda no grupo e ainda alertar o Anselmo, pois 

ninguém sabia de que outras bruxarias ela era capaz. Os homens discordaram com um voto 
em separado: a Amanda deveria continuar no grupo. Afinal, era só uma leve brisa. Se um 
dia o vento aumentasse, decidiriam o que fazer. 
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Anexo III – Crônica: “A exploração de Marte” 

A exploração de Marte 
 

– Marina, do laboratório. 
– Marina! Não reconheci você sem... 
– Sem roupa? 
Trabalhavam juntos. Viam-se todos os dias. Mas de compridos jalecos brancos. E 

agora ali estavam, ele de sunga, ela de biquíni. Era estranho. Davam-se bem, no trabalho. 
Até se poderia dizer que tinham ultrapassado a fase de apenas colegas e a de apenas 
amigos e se encaminhavam para outra fase, ainda indefinida. Ou, como Marina disse para 
uma amiga: “Já pintou, mas ainda não rolou.” Encontrando-se assim, por acaso, na praia, 
tinham de certa forma queimado etapas. Do jaleco comprido direto para a seminudez, sem 
fases intermediárias! 

Ele já a imaginara nua, claro. E vice-versa. O que haveria embaixo do jaleco que 
cobria todo o corpo? Normalmente, o processo de descobrimento levaria tempo. Um pouco 
como a exploração de Marte: primeiro tinham que desenvolver um foguete, depois construir 
um robô, depois colocar o robô na superfície de Marte, depois esperar que o robô 
começasse a mandar fotos do que havia sob o jaleco de Marte para analisá-las com 
cuidado. Aquilo era uma sombra ou uma cratera? E aquilo, seriam pegadas? Um longo 
processo, uma lenta conquista. 

Assim, tinham, subitamente, toda a informação que queriam da superfície um do 
outro. Sem ter que esperar, sem merecer. Era estranho. Não parecia natural. Dois seminus 
não conversam como dois de jaleco comprido. 

Examinaram-se. 
Ele: “Nada mau. Grandes seios, quem diria. Barriguinha, mas no limite do aceitável. 

Meu 
Deus, aquilo é uma tatuagem?” 
Ela: “Podia ser pior. Pernas finas, mas tudo bem. Iih, ele viu a tatuagem.” 
Ele: “O que significa uma tatuagem ali? Nada, todas têm tatuagem, hoje em dia. 

Mesmo as 
patologistas. Mas ali? Parte de dentro da coxa? Perigo. Perigo.” 
Ela: “Ele vai dizer alguma coisa sobre a tatuagem? Eu deveria dizer? É brincadeira, 

sai 
lavando. Não. Melhor ficar quieta. Melhor dizer alguma coisa.” 
– Você vem sempre aqui? 
– Não, não. Primeira vez. Você? 
– Eu venho sempre, no verão. Quando você falou que também ia tirar férias, não 
imaginei que... 
– Pois é, decidi em cima da hora. Legal, aqui, né? 
– É. 
E pronto. Não conversaram mais, não combinaram de se ver depois, um não 

perguntou quanto tempo o outro ia ficar. Afastaram-se e ele nem se virou para examiná-la 
por trás. Era melhor só voltarem a se encontrar no laboratório. Como se nada tivesse 
acontecido. Como se nada tivesse sido visto. Recomeçar a amizade de jaleco comprido e 
deixar que o que fosse acontecer acontecesse normalmente. Na exploração de Marte 
também é assim: tem que ser por etapas. Ninguém deve se precipitar. Para não haver o 
risco de um desastre. Ou de confundirem uma rocha com uma tartaruga. 
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Anexo IV – Crônica: “A vida não é uma comédia romântica” 

 
A vida não é uma comédia romântica 

 
Homem e mulher se conhecem numa sala de espera de médico. Ela grávida, ele 

esperando a mulher, que se consulta com o médico. Ele oferece a Caras que estava 
folheando: 

– Quer dar uma olhada? 
Ela: 
– Acho que essa eu já vi. É nova? 
Ele, depois de consultar a data da revista: 
– Bom, é deste século... 
Os dois riem. E se apaixonam. 
* * * 
Dessas coisas. Destino, química... Quem explica essas coisas? 
Apaixonam-se, pronto. Mas não caem nos braços um do outro. 
Mesmo porque a barriga dela, de sete meses, não permitiria. Ficam apenas se 

olhando, atônitos com o que aconteceu. Pois junto com o amor súbito vem a certeza da sua 
impossibilidade. Como uma ferida fazendo casca em segundos. E como nenhum dos dois é 
um monstro de frivolidade, e como a vida não é uma comédia romântica, é uma coisa muito 
séria, e como eles não podem largar tudo e fugir, trocam informações rápidas, para pelo 
menos ter mais o que lembrar quando lembrarem aquele momento sem nenhum futuro, 
aquela quase loucura. Sim, é o primeiro filho dela. Menino. E a mulher dele? Está 
consultando o médico porque a gestação complicou, o parto talvez precise ser prematuro. 
Também é o primeiro filho deles. Filha. Menina. Que mais? Que mais? Não há tempo para 
biografias completas. Gostos, endereços, telefones, nada. A mulher dele sai do consultório. 
Ele tem que ir embora. Dá um jeito de voltar sozinho e perguntar o nome dela. Maria Alice. E 
o dele? Rogério! Rogério! E sai correndo, para nunca mais se encontrarem. 

* * * 
Mas se encontram. Três anos depois, na sala de espera de um pediatra. 
Ela chega com uma criança no colo. Ele está lendo uma revista. Talvez a mesma 

Caras. 
Os dois se reconhecem instantaneamente. Ele pega a mãozinha da criança. 

Pergunta o nome. É 
João Carlos. Caquinho. 
– Ele está com algum... 
– Não, não. Consulta normal. Ele é saudável até demais. E a de vocês? O parto, 

afinal... 
– Foi bem, foi bem. Ela está ótima. Chama-se Gabriela. Só veio fazer um checape. 

Eu não posso ficar lá dentro porque fico nervoso. 
E declara que não houve dia em que não pensasse nela, e no que poderia ter sido se 

tivessem saído juntos daquele consultório, anos atrás, e seguido seus instintos, e feito 
aquela loucura. E ela confessa que também pensou muito nele e no que poderia ter sido. E 
ele está prestes a pedir um telefone, um endereço, um sobrenome para procurar no guia, 
quando a mulher sai do consultório com a filha deles no colo e ele precisa ir atrás, e só o 
que consegue é um olhar de despedida, um triste olhar de nunca mais. 

* * * 
Mas se encontram outra vez. Dois anos depois, na sala de espera de um pronto-

socorro. Ele com a mulher, ela com o marido. Ele leva um susto ao vê-la. O que houve? É o 
Caquinho. O cretino conseguiu prender a língua numa lata de Coca. Ele se emociona. A 
mulher dele não entende. De onde o marido conhece aquele Caquinho? E aquela mulher? 
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Ela está perguntando se aconteceu alguma coisa com a Gabriela. Não foi nada, Gabriela só 
bateu com a cabeça na borda da piscina e está levando alguns pontos. E nem a mulher dele 
nem o marido dela entendem por que, ao chegar a notícia de que o Caquinho só ficará com 
a língua um pouco inchada, os dois se abraçam daquela maneira, tão comovidos. 

Depois, em casa, ele se explica: 
– Solidariedade humana, pô. 
* * * 
A história não precisa terminar aí. Rogério e Maria Alice podem continuar se 

encontrando, de tempos em tempos, em salas de espera (dentistas, traumatologistas, 
psicólogos especializados em problemas de adolescentes etc), até um dia ela sair do quarto 
de hospital onde está o Caquinho, que teve um acidente de ultraleve, e avistá-lo na sala de 
espera da maternidade, e perguntar: 

– A Gabriela está tendo bebê? 
E ele fazer que sim com a cabeça, com cara de para onde foram as nossas vidas? 
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Anexo V – Crônica: “Tubarão mecânico” 
 
Tubarão mecânico 
 

Eram três casais de amigos, todos no lado, digamos, menos ensolarado dos 50 
anos. 

Já tinham jantado, já tinham esgotado todos os assuntos do momento, e estavam 
entrando nas reminiscências, na fase do lembra quando? E a Rosane inventou de perguntar 
se todos se lembravam de como tinha se iniciado o namoro que resultara no casamento de 
cada par. Da gênese, da origem, do foi assim que tudo começou. A primeira voluntária foi a 
Dolores. 

* * * 
– Devemos nosso casamento a um tubarão. 
– A um tubarão?! 
– Não um tubarão de verdade. Um tubarão de cinema. 
E Dolores contou que estava num cinema vendo aquele filme de tubarão do 

Spielberg com um grupo, sentada entre um primo e a única pessoa que não conhecia no 
grupo. 

– Que vinha a ser adivinhem quem? 
Viriato, o marido da Dolores, levantou o dedo e disse “Eu”. Foi aplaudido por toda a 

mesa. 
– Aí, Vivi! 
Dolores continuou: 
– Naquela hora em que o tubarão aparece de repente e quase pega o cara, eu levei 

um susto e me atirei em cima do Vivi. Escondi a cara no peito do Vivi. 
– Espera aí – interrompeu o Bruno, marido da Rosane. – Por que você se atirou em 

cima de um desconhecido e não em cima do primo? 
– Na hora, com o susto, não escolhi o lado. Foi uma coisa instintiva, não pensada. 
A mesa se dividiu, metade achando que não tinha sido tão instintivo assim, que a 

Dolores tinha premeditado o bote no Vivi e a história estava mal contada, e metade achando 
que tudo fora mesmo um acaso. 

– E aí o Vivi aproveitou e meteu a mão? 
– Não. Eu pedi desculpas, nós rimos muito, na saída do cinema ficamos 

conversando e o resultado, trinta anos, três filhos e dois netos depois, está aqui. Engraçado, 
né? Devemos nossa vida a um tubarão mecânico. 

* * * 
– Pois nós – disse a Sibelis – devemos nossa vida a um engano. 
Quem mais se surpreendeu com a frase da Sibelis foi o marido dela, o Rubem. Que 

não disse nada. Sorriu como se também estivesse se lembrando do engano. Mas não sabia 
do que a mulher estava falando. 

– Foi num bar. Eu estava sozinha e uma amiga minha veio perguntar se eu topava 
sair com um cara, para acompanhar ela e o namorado dela, e me apontou o cara no outro 
lado do bar. Gostei do jeito dele e topei. 

– E o cara era o Rubem. 
– Não. Era um que estava ao lado do Rubem. Eu tinha gostado do jeito do cara 

errado. 
Só descobri quando a amiga nos apresentou. O que tinha me agradado era o 

namorado dela. Mas eu não podia voltar atrás e saí com o Rubem para não ser chata. 
– E deu tudo certo. 
– Deve ter dado. Casamos e estamos casados até hoje. Trinta anos. 
– Viu só? É outro caso de acaso. Outro tubarão mecânico. 
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– Mas – continuou a Sibelis – eu às vezes penso no que teria sido minha vida se eu 
não tivesse me enganado. Se o namorado da amiga fosse o Rubem e o outro, o que eu 
gostei, fosse o meu par naquela noite. 

E a Sibelis virou-se para o Bruno e perguntou: 
– Você também não pensa nisso, Bruno? 
– Eu?! 
– Você não lembra? O outro cara era você. 
Durante longos segundos ninguém falou nada na mesa, até o Viriato, só para não 

deixar o silêncio inflar daquele jeito, dizer a única palavra apropriada para a situação: 
– Epa. 
* * * 
O Rubem continuava sorrindo. Disse: 
– Eu e a Sibelis comentamos isso seguidamente. Como às vezes um detalhe, um 

engano, um acaso, pode mudar o destino de... 
A Sibelis o interrompeu: 
– Você nunca soube do engano, Rubem. Eu nunca contei. Em trinta anos, eu nunca 

contei. 
E você nem lembrava que era o Bruno que estava com você no dia em que nos 

conhecemos. 
Não seja fingido, Rubem. 
– Olha – disse o Viriato, levantando-se. – Vocês eu não sei, mas está na minha hora 

de dormir. Vamos pra casa, Dol. 
– Senta aí, Vivi – disse a Dolores. – Nós estamos na nossa casa. Os outros é que 

têm que ir embora. 
Viriato sentou-se. A Rosane estava irritada. 
– É isso que dá, começar a mexer no passado. De quem foi esta ideia, afinal? 
O Bruno começou a dizer alguma coisa, mas a Rosane não deixou: 
– Com você eu me acerto em casa! 
E a Dolores, tentando salvar o que ainda havia para ser salvo: 
– Outro cafezinho, gente? 
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Anexo VI – Crônica: “Trauma” 
 
Trauma 

 
Pais separados, o Artur, 12 anos, vivia com a mãe e passava os fins de semana com 

o pai. Quando chegava à casa do pai era submetido a um interrogatório. Sempre. 
– Como é que está sua mãe? 
– Sua mãe fala muito em mim? 
– Sua mãe arranjou namorado? 
Ou: 
– Sua mãe tem visto alguém? 
Quando voltava da casa do pai no domingo à noite, era submetido a outro 

interrogatório. 
– Como é que está o seu pai? 
– Seu pai fala em mim? 
– Seu pai está com alguma namorada? 
Ou: 
– Seu pai está saindo com alguém? 
Saco. 
* * * 
Um dia a mãe disse para o Artur dizer ao seu pai que precisava falar com ele. Que 

quando ele trouxesse o Artur no domingo à noite era para entrar. Para conversarem. O pai 
achou ótimo. 

Também precisava conversar com a ex-mulher. 
No domingo o pai entrou, a mãe mandou o Artur ir tomar banho, e antes que o pai 

pudesse se sentar, declarou: 
– Assim não vai dar, Gilson. 
– O quê? 
– Assim o Artur não vai poder continuar indo à sua casa. 
– Assim como? 
– Aquilo não é ambiente pra ele. 
– Por quê? 
– Ele me contou. Primeiro tentou esconder, mas eu apertei e ele acabou contando 

tudo. 
– Tudo o quê?! 
– As duas loiras. O hóspede travesti. As pílulas. Como é que você pôde, Gilson? 

Com o seu filho dentro de casa! 
– Peraí. Peralá. Que história é essa? Duas loiras? Travestis? Pílulas? 
– É. E ele vendo tudo. 
– Ele não viu nada! 
– É o que você pensa. Viu tudo. Me descreveu até as loiras. Uma magra, a outra 

mais cheinha. E as tatuagens do travesti. Ficou traumatizado. 
– Ele não viu nada porque não havia nada pra ver. É tudo invenção dele. 
– Por que o Artur iria inventar uma coisa dessas? 
– Não sei. Talvez por trauma, com o que ele tem visto aqui. 
– Aqui?! 
– É. O que ele ouve a noite inteira, quando seu namorado fica pra dormir. 
– Que namorado?! 
– Sei até o nome dele. Carlos Augusto. E que tem a metade da sua idade. 
– Ó Gilson, então você acha que eu... Isso é pura invenção do Artur! 
– Será? Ele me deu detalhes bem precisos. E do outro também. 
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– Outro?! 
– Um que ele não sabe se é chinês ou japonês, e que leva uma malinha preta 

quando vocês vão pro quarto. 
– Artur! Venha cá! 
* * * 
Artur teve que pedir desculpas, mas deu resultado. Os interrogatórios acabaram. 

Hoje, de vez em quando, a mãe ainda começa a perguntar: 
– Seu pai... 
– Uma ruiva chamada Anabela e duas policiais militares. 
– Não. Sério, Artur. 
– Eu estou sendo sério. 
A mãe ri e comenta: “Que imaginação.” Depois fica pensando: “E se for verdade?” 

Mas não pergunta mais nada. 
O pai também tenta se controlar, mas às vezes não aguenta. 
– Sua mãe... 
– Agora anda com uma moça que parece homem, chamada Castro. 
– Não brinque com essas coisas, meu filho. 
– Eu não estou brincando. 
O pai sacode a cabeça e ri, e pensa, “Esse garoto ainda vai nos sair um escritor...” E 

depois: “E se for verdade?” Mas não pergunta mais nada. 
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Anexo VII – Crônica: “O que cada um tem por dentro” 
 
O que cada um tem por dentro 

 
Ela tem, delegado, um nariz arrebitado, mas isso não é nada. A nariz arrebitado a 

gente resiste. Mas a ponta do nariz se mexe quando ela fala. A isso quem resiste? Eu não. 
Nunca pude resistir a mulher que quando fala a ponta do nariz sobe e desce. Muita gente 
nem nota. É preciso prestar atenção, é preciso ser um obsessivo como eu. O nariz mexe 
milímetros. 

Para quem não está vidrado, não há movimento algum. Às vezes só se nota de 
determinada posição, quando a mulher está de perfil. Você vê a pontinha do nariz se 
mexendo, meu Deus. Subindo e descendo. No caso dela também se via de frente. Uma vez 
ela reclamou, "Você sempre olha para a minha boca quando eu falo." Não era a boca, era o 
nariz. Eu ficava vidrado no nariz. Nunca disse pra ela que era o nariz. Delegado, eu sou 
louco? Ela ia dizer que era mentira, que seu nariz não mexia. Era até capaz de arranjar um 
jeito de o nariz não mexer mais. 

Mas a culpa, delegado, é da inconstância humana. Ninguém é uma coisa só, nós 
todos somos muitos. E o pior é que de um lado da gente não se deduz o outro, não é 
mesmo? Você, o senhor, acreditaria que um homem sensível como eu, um homem que 
chora quando o Brasil ganha bronze, delegado, bronze? Que se emocionava com a 
penugem nas coxas dela? Que agora mesmo não pode pensar na ponta do nariz dela se 
mexendo que fica arrepiado? Que eu seria capaz de atirar um dicionário na cabeça dela? E 
um Aurelião completo, capa dura, não a edição condensada? Mas atirei. Porque ela também 
se revelou. Ela era ela e era outras. A multiplicidade humana, é isso. A tragédia é essa. Dois 
nunca são só dois, são dezessete de cada lado. E quando você pensa que conhece todos, 
aparece o décimo oitavo. Como eu podia adivinhar, vendo a ponta do narizinho dela subindo 
e descendo, que um dia ela me faria atirar o Aurelião completo na cabeça dela? Capa dura 
e tudo? Eu, um homem sensível? 

Eu deveria ter desconfiado que o nariz arrebitado não era tudo. Que ela tinha me 
enganado com seu jeitinho de falar, com o apelido que me deu, "Guinguinha", veja o senhor, 
"Guinguinha", que só depois eu descobri era o nome de um cachorro que ela teve quando 
era pequena e morreu atropelado. E que ela tinha aquelas outras por dentro. Tudo bem, eu 
também tenho outros por dentro. Nós já estávamos juntos um tempão quando ela descobriu 
que eu sabia imitar o Silvio Santos. Sou um bom imitador, o meu Romário também é bom, 
faço um Lima Duarte passável, mas ninguém sabe, é um lado meu que ninguém conhece. 
Ela ficou boba, disse "Eu não sabia que você era artista". Também sou um obsessivo. 
Reconheço. A obsessão foi a causa da nossa briga final. 

Tenho outros por dentro que nem eu entendo, minha teoria é que a gente nasce com 
várias possibilidades e quando uma predomina as outras ficam lá dentro, como alternativas 
descartadas, definhando em segredo. E, vez que outra, querendo aparecer. Tudo bem, viver 
juntos é ir descobrindo o que cada um tem por dentro, os dezessete outros de cada um, e 
aprendendo a viver com eles. A gente se adapta. Um dos meus dezessete pode não 
combinar com um dos dezessete dela, então a gente cuida para eles nunca se encontrarem. 
A felicidade é sempre uma acomodação. Eu estava disposto a conviver com ela e suas 
dezessete outras, a desculpar tudo, delegado, porque a ponta do seu nariz mexe quando ela 
fala. 

Mas aí surgiu a décima oitava ela. Nós estávamos discutindo as minhas obsessões. 
Ela estava se queixando das minhas obsessões. Não sei como, a discussão derivou para a 
semântica, eu disse que 'obsedante' e 'obcecante' eram a mesma coisa, ela disse que não, 
eu disse que as duas palavras eram quase iguais e ela disse 'Rará', depois disse que 
'obcecante' era com 'c' depois do 'b', eu disse que não, que também era com 's', fomos 
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consultar o dicionário e ela estava certa, e aí ela deu outra risada ainda mais debochada e 
eu não me aguentei e o Aurelião voou. Sim, atirei o Aurelião de capa dura na cabeça dela. A 
gente aguenta tudo, não é delegado?, menos elas quererem saber mais do que a gente. 
Arrogância intelectual, não. 
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Anexo VIII – Crônica: “As tentações de frei Antônio” 
 
As tentações de frei Antônio 
 

Naquela noite, como em todas as noites, frei Antônio atirou-se na sua cama de pedra 
coberta com aniagem e palha, e tentou não pensar nela. Tinha dado suas nove voltas no 
claustro, rezando e tentando não pensar nela. Tinha comido o pão seco e a sopa rala no 
refeitório, entre os outros freires, tentando não pensar nela. Agora, na cama, a única 
maneira de não pensar nela era dormir. Mas frei Antônio não conseguia dormir, pensando 
nela. 

* * * 
– Bacana! 
– Eu não disse? 
Luana estava de boca aberta. O quarto era mesmo uma beleza. 
Quando o Túlio dissera que tinham aproveitado as celas do mosteiro, com pequenas 

adaptações, para fazerem os quartos, mas que os quartos eram ótimos, ela não acreditara. 
O quarto era pequeno e as paredes de pedra tinham sido mantidas. Mas a decoração era 
linda e o quarto não era frio, era aconchegante, bem como dizia no prospecto. 
Aconchegante, dissera o 

Túlio. Você vai ver. E era. 
– O que é aquilo? 
– Acho que era onde os monges dormiam. 
– Assim, em cima da pedra? 
– É, Lu. Mas a nossa cama é aquela ali... 
O quarto só tinha uma janela alta e estreita. Quase uma seteira. Naquela noite, 

depois do amor (“Nunca pensei, fazer isto num mosteiro...”), Luana ficou olhando a luz da 
lua cheia que entrava pela janela alta e estreita. 

* * * 
Frei Antônio olhava a janela alta e estreita por onde entrava a luz da lua cheia. Lua. 

Ela se chamaria Lua. Teria cabelos loiros. Seria uma Lua loira. Senhor, que a porta se abra 
agora e entre uma Lua loira. Uma Lua nua. Uma Lua loira e nua. Nua e Lua, Senhor. Agora, 
Senhor. 

Lua e nua e loira... 
Quando finalmente dormia, frei Antônio não sonhava com ela. Sonhava com o 

Inferno. Sonhava com o Sol. Às vezes acordava no meio da noite, suado, e pensava “As 
chamas são para você aprender, Antônio. São o seu castigo”. Mas castigo por que, se a 
porta nunca se abria, se a Lua não estava deitada ao seu lado? Ela só existe na minha 
imaginação. Eu a conjuro e ela não vem. Eu a amo e ela nunca virá. E eu arderei no Inferno 
só pelo que pensei. 

* * * 
– Imagina a vida que eles levavam, Túlio. 
– Quem? 
– Os monges. Deviam ficar ali, deitados, coitadinhos... 
– Pensando em mulher. 
– Será? Acho que não. Tinham escolhido uma vida sem mulher. Sem sexo. 
– Falando nisso, chega pra cá, chega. 
– Não. Para. Como seria o nome dele? 
– De quem? 
– Do monge que vivia nesta cela. 
– Sei lá. Isto aqui deixou de ser mosteiro há uns cem anos... 
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Luana ficou pensando no último monge que ocupara aquela cela, cem anos antes. 
Como seria ele? Passou a imaginá-lo. Imaginou-se entrando na sua cela e deitando-se com 
ele. Assim como estava, nua. Ele a expulsaria da sua cama de pedra? Coitadinho. 

* * * 
Frei Antônio sentiu que havia outro corpo com ele na cama. Sentiu seu calor. Mas 

não abriu os olhos. Não virou a cabeça. Estava sonhando, claro. Tinha medo de abrir os 
olhos e descobrir que não havia ninguém ali. Tinha medo que o calor fosse embora. Ouviu 
uma voz de mulher perguntar: 

– Como é o seu nome? 
– Antônio. E o seu? 
Mas não houve resposta. Frei Antônio abriu os olhos e viu a luz da lua cheia saindo 

pela janela. 
 
* * * 
– Antônio... 
– Ahn? 
– O quê? 
– Você disse “Antônio”. 
– Eu? Tá doido? 
– Estava sonhando com quem? 
– Com ninguém. 
– Chega pra cá, chega. 
– Ó, Túlio. Você só pensa nisso? 
– É que, sei lá. Este quarto está carregado de sexo. Tem sexo escorrendo pelas 

paredes. 
Você não sente? 
– Não. 
– Já sei! Vamos fazer amor na cama de pedra. 
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Anexo IX – “Suflê de Queijo 2” 
 
Suflê de Queijo 2 

 
Jorge está tentando convencer Marta, sua esposa, sobre a importância do jantar que 

o novo chefe teria em sua casa e que deveria usar um vestido mais decotado. 
 
– Não, Marta! Mas ele aceitar vir provar meu suflê é um sinal de que quer me 

conhecer melhor. Podemos ficar amigos. Este jantar pode decidir a nossa vida, Marta. 
Preciso que você faça sua parte. 

– Mostrando os peitos… 
– E não só isso. 
– Não só isso Jorge?! 
– Marta, chegou a hora de saber o que você está disposta a fazer pra mim, Pela 

minha carreira. Pelo nosso futuro. Por nós. 
– Como assim? 
– Você sabe que eu tenho que ficar na cozinha quando o suflê estive ficando quase 

pronto. Os últimos minutos são cruciais para um suflê de queijo não passar do ponto. E você 
vai ficar sozinha com ele na sala. Marta… 

– Jorge, você é que está passando do ponto. 
– Marta, isto não é hora de pensar em fidelidade, em moral, em mais nada. É hora de 

pensar no meu emprego e na nossa renda. É hora de você pensar nas prestações do seu 
cartão de crédito, Marta… 

– Mas… 
– Vá botar o vestido decotado! 
Chega o novo chefe para o jantar 
– Marta, esse é o Ciro. Ciro, está é a Marta, minha mulher. É evidente a surpresa na 

cara de Ciro. 
– Sua mulher? 
– É 
– Eu não sabia que você era casado. 
– Sou, sou. E bem casado. 
– Prazer – diz Ciro, estendendo uma mão languida para Marta apertar. A decepção 

substituía a surpresa no seu rosto. 
Mais tarde, na cozinha, onde entrou para buscar o gelo. Marta comenta com Jorge, 

que acaba de colocar o suflê no forno. 
– Acho que ele está a fim de você, Jorge. 
– Nem brincando, Marta. 
– Chegou a hora de saber o que você está disposto a fazer pela sua carreira. Pelo 

nosso futuro. Por nós, Jorge. 
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Anexo X – Crônica: “Retiro” 
 
Retiro 

 
Este ano ele decidiu fazer um retiro espiritual durante o carnaval. A mulher 

compreendeu. Ele precisava de uns dias de recolhimento, introspecção e autoanálise. “Um 
spa da alma”, foi como descreveu o que queria. 

Através de um parente religioso, conseguiu exatamente o que queria. Um cubículo 
de paredes nuas, salvo por um crucifixo, uma cama com colchão de palha, uma semana de 
comida frugal, água de moringa e reflexão. Faria um levantamento da sua vida até ali, para 
saber como vivê-la com sabedoria dali em diante. 

Internou-se na segunda-feira para sair na sexta. Na quarta-feira teve a primeira 
visão. De uma das paredes nuas saiu uma adolescente ainda mais nua, que ele reconheceu 
imediatamente. Irene, a vizinha Irene, seu primeiro beijo de língua. 

Naquela mesma noite apareceu a prima Ivani, que deixava ele tocá-la por fora da 
calcinha. Ivani entrou por uma rachadura do teto, sem calcinha. 

Na quinta-feira um grande calor dentro do cubículo anunciou a chegada de Inga, a 
empregada da colônia alemã, a dos mamilos rosados, sua primeira vez até o fim. 

Em seguida, materializou-se num canto a sua primeira namorada séria, Maria Alcina, 
a que enchia o umbigo de mel para ele esvaziar com a língua. 

E de dentro da moringa saiu a sinuosa Sulamita dos cabelos negros até a cintura, 
que ele pensava que já tivesse esquecido. 

Naquela noite, se alguém olhasse pela portinhola, o veria dando voltas no cubículo, 
puxando um cordão imaginário de mulheres, que depois caberiam todas juntas no seu 
colchão de palha. 

Na sexta-feira, antes de sair, ele combinou com todas. 
– Ano que vem, aqui mesmo, turma! 
Quando ele chegou em casa, a mulher estranhou as olheiras. 
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Anexo XI – Crônica: “Uma mulher Fantástica” 
 
Uma mulher fantástica 
 

Ela perguntou como ele reagiria se um dia uma tia hipotética dela viesse hospedar-
se com eles. Ele respondeu: 

– E desde quando a sua tia solteira de Surupinga se chama Hipotética? Eu sei que 
ela se 
chama Amanda. Você vive falando nela. 

– Está bem. A tia não é hipotética. É a tia Amanda. 
– A visita dela é hipotética. 
– Também não. 
– Eu sou hipotético. 
– Não. Você é um homem compreensivo, que receberá a tia Amanda como se ela 

fosse a sua tia também. Porque você sabe como eu gosto dela. 
– Você não gosta da sua tia Amanda. Você adora a sua tia Amanda. A tia Amanda é 

seu ídolo. 
– Eu sempre achei ela um exemplo de mulher moderna, ativa, independente... 
– Que nunca saiu de Surupinga. 
– Como não? A tia Amanda mora em Surupinga, mas conhece o mundo todo! Já fez 

até um curso de respiração cósmica na Índia. 
– Respiração cósmica? 
– Você aprende a respirar no ritmo do Universo, muito mais lento e profundo do que 

o ritmo da Terra. 
– E do que o de Surupinga. 
– Ela sempre volta para Surupinga porque cuida dos negócios da família. A tia 

Amanda 
também é uma executiva de sucesso. É uma mulher fantástica. 
– E quando seria essa visita hipotética da tia Amanda? 
Ouvem a campainha da porta. 
– Deve ser ela agora! 
– Espera. E onde a tia Amanda vai dormir? 
– Aqui, no sofá. 
– No sofá? Não vai ser desconfortável, para uma senhora? 
– E quem disse que ela é uma senhora? 
* * * 
Tia Amanda não é uma senhora. É uma moça. Linda. Elegante. Fantástica. 
– Titia! 
– Celinha! Querida! 
– Entre! 
– Preciso de um homem para carregar esta mala. 
– Por sorte, eu tenho um em casa. 
Tia Amanda examina-o dos pés à cabeça. 
– Mmm. Então esse é o famoso... Como é mesmo o nome? 
– Reinaldo. 
Quem diz o nome é a Celinha, porque Reinaldo está paralisado. 
Fascinado. Embasbacado. Finalmente, consegue falar. 
– E essa é a famosa tia Amanda. Ahn, a famosa tia Amanda. 
Tia Amanda olha em volta da sala, antes de dar seu veredito com um sorriso irônico: 
– Acolhedora. 
– Você gosta? 
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– Um dia vocês se lembrarão deste período em suas vidas e se perguntarão “Como 
pudemos ser felizes com tão pouco?” É o que os franceses chamam de nostalgie de la 

privation... 
– E como vão todos em Surupinga? 
– Ninguém vai em Surupinga, minha querida. Em Surupinga só se fica. 
– E você, titia? Arrasando corações, como sempre? 
– Você sabe o que eu penso dos homens, Celinha. Homem só serve para abrir pote 

e segurar porta. 
Ela se dá conta da presença de Reinaldo e acrescenta: 
– Desculpe, Roberto. E para carregar mala. 
– E os negócios? 
– Cada vez melhores e mais aborrecidos. Eu precisava dar uma saída. Como Paris 

nesta época é muito chuvosa e Nova York tem brasileiro demais, decidi vir visitar minha 
sobrinha querida, que não via há tanto tempo. 

– E conhecer meu marido. 
– Quem? Ah, isso também... Mas chega de falar só de mim. Vamos falar de você. 

Você estava com saudade de mim, estava? 
* * * 
Mais tarde, Reinaldo e Celinha no quarto: 
– Você disse que ela era fantástica, mas esqueceu um detalhe. 
– Qual? 
– Ela, além de fantástica, é... Fantástica! 
– Vocês conversaram bastante enquanto eu fazia o jantar... 
– Conversamos. Combinamos que ela vai me dar aulas de respiração cósmica. 
Celinha ficou pensativa, antes de dizer: 
– Não sei se vai ter tempo... 
– Por quê? 
– Ela vai embora amanhã de manhã. 
– Já? Por quê? 
– Os negócios em Surupinga. Estão exigindo a presença dela... 
– Ela lhe disse? 
– Não. Ela ainda não sabe. 
Celinha chegara à conclusão de que as pessoas às vezes podem ser fantásticas 

demais. 
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Anexo XII – Crônica: “Estranhando o André” 
 
Estranhando o André 
 

Leila aceitou a carona do André. Estava com sono, queria ir para casa e quando o 
André disse que a festa estava boa, mas precisava ir embora e perguntou se alguém 
aceitava uma carona, hesitou só por dois segundos. Sabia, por experiência própria, o que 
significaria ficar sozinha com o André. Uma vez tivera que recorrer à força física para contê-
lo, e mesmo com o nariz sangrando o André insistira. “Pô, Leilinha, só um beijinho.” Outra 
vez ela até ameaçara pular do carro em movimento se ele não parasse com aquela mão. 
Mas Leila aceitou a carona. Afinal, sabia se defender. Se aprendera alguma coisa nos anos 
de convivência com o inconsequente André, era a resistir aos seus avanços. Resistira ao 
André lamuriento. Resistira ao André infantil, pedindo como uma criança. Resistira ao André 
cantando boleros no seu ouvido. Resistira ao André se fazendo de louco apaixonado. Dez 
anos de avanços repelidos. 

Tinha prática. 
* * * 
Já estavam rodando uns quinze minutos em silêncio quando a Leila falou. 
– Tou te estranhando, André. 
– Por quê? 
– Estamos neste carro há meia hora e você ainda não me deu uma cantada. 
– Pois é. 
“Pois é”?! O que queria dizer “Pois é”? E aquele tom sombrio? 
– Sou eu, é? Eu não sou mais cantável? 
– Não. Quié isso. Você continua linda. É que, sei lá. Desisti. 
– Ainda bem. Porque você sabe que era um chato, não sabe? 
– Sei, sei. 
Ela examinou seu rosto. Perguntou: 
– Você está com algum problema de saúde? 
– Não, não. 
– O que é então? 
– É tudo, entende? Tudo. Desisti de tudo. 
* * * 
Não dava para acreditar. O André deprimido. Ela bem que notara que ele não 

parecia o mesmo, na festa. Não repetira as brincadeiras sem graça de sempre. “Atenção 
pessoal: concurso de peitos – mas só dos homens!” Não provocara os protestos de sempre 
agarrando a bunda das mulheres com quem dançava e explicando que ainda era do tempo 
do cheek-tocheek. 

E agora ali, sério daquele jeito. Grave. Não dava para acreditar, o André grave. 
– O que foi? Uma desilusão amorosa? 
– Não. 
– Eu nunca topei as suas cantadas porque sabia que não era coisa séria. Foi para 

proteger a nossa amizade. 
– Eu sei. A culpa não é sua. 
– O que é, então? 
– Desencanto. Sabe como é? Comigo mesmo. Com a humanidade em geral. Com 

tudo. 
* * * 
Tinham chegado ao edifício em que morava a Leila. 
– Você quer subir pra conversar? 
– Não. Obrigado, Leila. Não estou a fim. 
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– Só pra tomar alguma coisa. Desabafar. 
– Não, não. Obrigado. Vou pra casa dormir. 
Era como se ela estivesse falando com outro homem. O André em crise existencial 

ficara, o quê? Mais denso. Mais interessante. Leila perguntou: 
– E se a gente fosse para um motel? 
Ele sorriu tristemente. 
– Não, Leila. Não precisa. 
– Como, “Não precisa”? Eu não estou sendo caridosa. Eu quero dormir com você. 
– No estado em que eu ando, seria um fracasso. Para mim não seria uma transa, 

seria uma forma de psicoterapia heteroempática. Você não merece isso, Leilinha. 
Não dava para acreditar, o André dizendo “psicoterapia heteroempática”. Leila ficou 

ainda mais excitada. Ordenou: 
– Vamos para um motel! 
* * * 
No motel, ela tomou a iniciativa. Aquela não seria uma relação inconsequente. Seria 

uma relação complicada. Seria uma relação muito, muito complicada. Pensou Leila, 
arrancando as calças do André. 
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Anexo XIII – Crônica: “Vitinho e a americana” 
 
Vitinho e a americana 
 

Anos atrás, uma americana veio viver com uma família brasileira num desses 
programas de intercâmbio. Chamava-se Carol e era bonitinha. Ou bonitona. Grande, tipo 
esportiva, bochechas rosadas, 18 anos. Cheia de entusiasmo para saber tudo sobre o 
Brasil, seus costumes, seus rituais, seus ritmos, sua mágica. E louca para apreender o 
português o quanto antes. Vivia perguntando. Como se chama isto? E isto? Gostou muito da 
palavra “geleia”. Em inglês tinha “jelly”, e “jello”, e “gel”, mas “geleia” era diferente. “Geleia” 
parecia uma coisa muito mais importante e excitante do que “jelly”, “jello” e “gel”. Ela vivia 
dizendo “Geleia!” como se fosse o grito de guerra de uma causa. Algo como “Mandela!”. Ou 
uma exclamação de alegria, como “Hurray!”. Ou pelo menos o nome de uma comida bem 
mais exótica do que, apenas, geleia. Também gostava de “pimpolho”, “estuque” e 
“frangalhos”, e ficou encantada ao saber que “tchauzinho” queria dizer “little good-bye”. 

* * * 
Encantado pela americana ficou o Vitinho, amigo da família, pouco mais velho do 

que ela, que passou a convidá-la para sair. 
Dizia que assim ela treinaria seu português com ele e ele aperfeiçoaria o seu inglês 

com ela. A família não fez objeção. O Vitinho era um bom rapaz. Conheciam o Vitinho desde 
pequeno. E ele continuava pequeno. Dava no ombro da Carol. Seria uma ótima companhia 
para a americana, que com ele conheceria outras pessoas e em pouco tempo estaria 
integrada ao lugar – e falando bom português. Os dois pareciam se dar muito bem. Iam ao 
cinema, iam a festas, e ele a deixava em casa sempre no horário combinado. Marcavam o 
próximo programa, despediam-se – “Tchauzinho”, “Tchauzinho” – e só. A família não tinha 
por que se preocupar com o Vitinho. 

* * * 
Um dia, no café da manhã, a Carol perguntou: 
– What is “lambo”? 
Todos na mesa se entreolharam. 
– What? 
– “Lambo”. 
Onde ela ouvira aquilo? O Vitinho usara numa frase. Estavam num barzinho, com 

uma turma, e o Vitinho dissera alguma coisa no seu ouvido. Na verdade, dissera a mesma 
coisa várias vezes. Ela não entendera, mas ficara intrigada com aquela palavra no meio da 
frase. 

“Lambo”. Gostara da palavra, que tinha um som meio misterioso. Podia ser o nome 
de uma cerimônia selvagem. Carol até se imaginara dançando no centro de um círculo de 
tambores nativos, iluminada apenas pela luz de tochas. Gritando “Lambo!” e “Geleia!” 

* * * 
Ninguém na mesa sabia o que era “lambo”. Ela tinha certeza que a palavra era 

aquela mesmo? 
Podia ser “tambo”. Mas por que o Vitinho usaria “tambo” numa frase no ouvido da 

americana, várias vezes? Não seria “tango”? Quem sabe “mambo”? Ou “rango”? Não, Carol 
tinha certeza que ouvira “lambo”. Foram procurar no dicionário. Não existia a palavra 
“lambo” no dicionário. Carol não se lembrava do resto da frase? Não, só guardara aquela 
palavra, com a sua conotação de mistério, cultura primitiva, deuses pagãos. O jeito era 
perguntar ao próprio Vitinho quando ele viesse buscá-la para saírem, àquela noite. 

* * * 
– Vitinho, o que é “lambo”? 
Vitinho ficou paralisado. Engoliu em seco. Só conseguiu dizer: 
– Ahn? 
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– “Lambo”. Você usou a palavra, ontem, e a Carol nos perguntou o que queria dizer. 
– Eu disse “lambo”? 
– Ela não se lembra do resto da frase, mas tem certeza que ouviu “lambo”. 
– É... é... Não, eu, nós, eu estava querendo explicar pra ela como é o... Rai, Carol! 
Carol tinha aparecido, pronta para sair. Vitinho estava salvo. 
– Tchauzinho, mãe. Tchauzinho, pai! – disse Carol. 
– Não voltem muito tarde. 
* * * 
O “pai” e a “mãe” de Carol estavam vendo televisão quando o “pai” disse de repente: 
– Verbo lamber. 
– O quê? 
– Lambo. Presente do verbo lamber. Como em “eu te lambo toda”. 
– Não! O Vitinho? Não! 
– Por que não? 
– Não acredito. O Vitinho?! 
– Temos que tomar uma providência. Afinal, somos os responsáveis pela Carol, aqui. 
Imagina se o Vitinho passa da ameaça à ação? Pode criar um incidente 

internacional. E nós 
não podemos devolvê-la aos pais dela... lambida. 
– Ainda mais pelo Vitinho! 
* * * 
Disseram para a Carol não sair mais com o Vitinho. Evitá-lo. Mas por quê? “Vitinho is 

so nice!” É “nice” mas não é para você, disseram. Não quiseram entrar em detalhes, mas 
tinham descoberto coisas sobre o Vitinho. Coisas perturbadoras, conexões inquietantes, 
algo a ver com magia negra. Culpa do nosso primitivismo. Ele não era uma boa companhia. 
Mais difícil foi convencer o Vitinho a não procurar mais a americana. Mas ele acabou 
desistindo, e quando a americana voltou para casa foi de novo aceito na família, que o 
conhecia desde pequeno. 

Mas não como antes. Todos passaram a olhá-lo de um modo diferente. E volta e 
meia alguém diz: 

– Você, hein, Vitinho? 
* * * 
Meses depois da sua partida chegou um cartão-postal da americana. Uma fotografia 

dela com um cachorro, atrás uma mensagem carinhosa, de agradecimento e saudade, que 
terminava com “Geleia!” e assinada, em português: “Da sua filha Carol”. E um PS com o 
nome do cachorro: 

Lambo. “Para não me esquecer do Brasil.” 
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Anexo XIV – Crônica: “A estrategista” 
 
A estrategista 

Bete especializou-se na prospecção de viúvos. Procura convites para enterro de 
senhoras em que o marido é um dos que convidam. E em que não constem “netos”. De 
preferência, nem “filhos”. Sinal de que a mulher morreu jovem. Falecida moça, viúvo moço. 

Precisando de consolo imediato. O ideal é quando há mais de um convite para o 
enterro, quando a firma do marido também convida. E dá a posição do viúvo na vida. “Nosso 
gerente”, ótimo. “Nosso diretor financeiro”, melhor ainda. “Nosso diretor presidente”, perfeito! 
Um diretor presidente com 40 anos ou menos é ouro puro. Segundo a Bete. 

Bete comercializa sua informação. Tem uma lista de clientes. Dá instruções sobre a 
abordagem do viúvo, que deve começar no próprio velório. Recomenda um conjunto escuro 
e sóbrio, mas com um decote que mostre o rego dos seios. O rego dos seios é 
importantíssimo. 

O viúvo precisa ter uma amostra do que existe por baixo do terninho compungido já 
no abraço de pêsames. 

– O que que eu digo? 
– Chore. Diga “Eu não acredito”. Diga “A nossa Pixuxa”. 
– “Pixuxa”?! 
– Era o apelido dela. Estava no convite. 
– A nossa Pixuxa. Certo. 
– E não esquece de beijar perto da boca, como se fosse descuido. 
Bete não cobra muito pelo seu trabalho. Faz mais pelo desafio, pelo prazer de um 

desfecho feliz, cientificamente preparado. 
Quando consegue “colocar” uma das suas clientes, sente-se recompensada. Não é 

verdade que tem informantes nos hospitais de primeira classe da cidade e que muitas 
vezes, quando a mulher morre, ela já tem um dossiê pronto sobre o viúvo, inclusive com 
situação financeira atualizada. Trabalha em cima dos convites para enterro, empiricamente, 
com pouco tempo para organizar o ataque. 

Procura se informar o máximo possível sobre o viúvo, depois telefona para uma 
interessada e expõe a situação. 

– O nome é bom. Parece que é advogado. Entre 55 e 60 anos. Aproveitável. Dois 
filhos, mas já devem ter saído de casa. 

– Entre 55 e 60, sei não... 
– É pegar ou largar. O enterro é às cinco. 
Bete vai junto aos velórios. Para dar apoio moral, e para o caso de algum ajuste de 

última hora. Como na vez em que, antes de conseguir chegar no viúvo, sua pupila foi 
barrada pela mãe dele, que perguntou: 

– Quem é você? 
A pretendente começou a gaguejar e Bete imediatamente colocou-se ao seu lado. 
– A senhora não se lembra da Zequinha? Uma das melhores amigas da Vivi e do 

Momô. Era tanta a intimidade que a mãe do viúvo, embora nunca soubesse que o apelido 
do seu filho fosse Momô, recuou e deixou a Zequinha chegar nele, com seu rego. Foi um 
dos triunfos da Bete. Naquele mesmo ano, Momô e Zequinha se casaram. Alguns 
comentavam que tudo começara no enterro da pobre da Vivi, outros que o caso vinha de 
longe. Ninguém desconfia que foi tudo planejado. Que havia um cérebro de estrategista por 
trás de tudo. 

Bete tem medo das livre-atiradoras, das que invadem o seu território sem método, 
sem classe, enfim, sem a sua orientação. Quando o viúvo é uma raridade, uma pepita – 
menos de 40, milionário, quatro ou cinco empresas participando o infausto evento, sem 
herdeiros conhecidos, e bonito –, Bete faz questão de que sua orientada chegue cedo ao 
velório, abrace o prospectado, expresse seu sentimento (“A nossa Ju! Eu não acredito!”), 
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beije-o demoradamente perto da boca, por descuido, e fique ao seu lado até fecharem o 
caixão, alerta contra outros decotes. 

Enquanto isso, Bete cuida da retaguarda. Observa a aproximação de possíveis 
concorrentes e, quando pode, barra o seu progresso em direção ao viúvo. (“Por favor, 
vamos deixar o homem em paz.”) De tanto frequentar velórios, Bete já conhece a 
concorrência. Sabe que elas vêm dispostas a tudo. Quando o viúvo é muito importante e 
forma-se uma multidão à sua volta, dificultando o acesso, abrem caminho a cotoveladas. 
Não hesitam nem em ficar de quatro e engatinhar, entre as pernas, até o viúvo. A Bete 
compreende. Sabe o valor de um bom viúvo em tempos como este. 

“Estamos numa selva”, diz Bete, para encorajar alguma cliente que hesita. E lembra 
sempre: 

– Mostre o rego. O rego é importantíssimo. 

 


