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RESUMO 

 

Esta pesquisa encontrar-se no âmbito da literatura comparada, em busca de compreender 

nuances do processo de adaptação. Para tanto, abordamos o filme A hora e a vez de Augusto 

Matraga (2015) de Vinícius Coimbra, baseado no conto literário homônimo de Guimarães Rosa 

(1945), à luz de um diálogo comparativo a fim de elucidar a construção fílmica a partir da 

transposição de um sistema semiótico para outro, seguindo o embasamento teórico de estudos 

de André Bazin (1991/2018), Luis Buñuel (1983), Sylvie Debs (2010), Thaís Flores Diniz 

(1998/2005), Linda Hutcheon (2013), Marcelo Ikeda (2012/2019), Marcel Martin (2013), 

Christian Metz (2006), Robert Stam (1981/2006/2008), Joseph Campbell (1995), entre outros. 

Temos como objetivo analisar o processo de adaptação do conto ao filme, observando os 

processos de equivalência entre suas linguagens, para tentar compreender suas distinções 

discursivas temporais. Partimos da hipótese de que o processo de adaptação é abrangente e 

complexo, não leva em conta apenas uma transposição de linguagens, passa por um amplo 

procedimento de conexão estrutural, ideológica e simbólica. Sob essa ótica, percebemos que o 

momento de produção das duas obras infere diretamente na sua construção discursiva, a estética 

de ambos é pertinente ao que se propõe para sua época de construção, assim, há a constatação 

do apelo comercial no filme de Coimbra, em consonância com o domínio cinematográfico da 

contemporaneidade; neste caminho, percebemos que a ideologia presente na obra fílmica 

remete a expectativa de recepção, pela qual mantém-se uma aproximação com o texto literário, 

sem transformações bruscas, ao contrário do que se vê na adaptação de Roberto Santos (1965); 

em consequência disto, constatamos também que o cineasta propõe seguimento ao arquétipo 

do herói, baseado no desenvolvimento do conto, desencadeando uma jornada heroica ao 

personagem protagonista, ascendendo a simbologia do mito. Diante disso, é pertinente 

observamos que uma obra literária está aberta a distintas interpretações, tornando a adaptação 

como atuante de reprodução e conexão de culturas, produzindo diálogos sob ideologias 

diferentes, eclodindo discussões sobre a sociedade e conflitos individuais. 

 

Palavras-chave: Adaptação. Cinema e Literatura. Augusto Matraga. Guimarães Rosa. Vinícius 

Coimbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research concerns with comparative literature, aiming at understanding traits of the 

adaptation process. Therefore, we analyze the film A hora e a vez de Augusto Matraga (2015) 

by Vinícius Coimbra, adapted from the homonyms short story by Guimarães Rosa (1945), in 

the light of a comparative dialogue in order to elucidate the filmic construction from the 

transposition of one semiotic system to another, based on the theoretical studies by André Bazin 

(1991/2018), Luis Buñuel (1983), Sylvie Debs (2010), Thaís Flores Diniz (1998/2005), Linda 

Hutcheon (2013), Marcelo Ikeda (2012/2019), Marcel Martin (2013), Christian Metz (2006), 

Robert Stam (1981/2006/2008), Joseph Campbell (1995), among others. We aim at analyzing 

the adaptation process from short story to film, observing the processes of equivalence between 

their languages, looking forward to understanding their temporal discursive distinctions. Our 

hypothesis is that the adaptation process is wide and complex, it does not take into account only 

a transposition of languages, it goes through a broad procedure of structural, ideological and 

symbolic connection. From this perspective, we perceive that the context of production of both 

works infers directly to their discursive construction, considering that the aesthetics is pertinent 

to what is proposed according to the time of production, thus, there is commercial appeal in 

Coimbra’s film, in accordance with the cinematic domain in contemporaneity; in this sense, we 

find out that the ideology present in the film refers to the audience expectations, through which 

there is still an approximation with the literary text, without abrupt transformations, in contrast 

to what it is observed in Roberto Santos’s adaptation (1965); as a result, we also find out that 

the director proposes following the hero archetype, based on the development of the short story, 

triggering a heroic journey to the protagonist, ascending the symbology of the myth. That said, 

it is important to observe that a literary work is open to different interpretations, rendering the 

adaptation as an act of reproduction and connection of cultures, producing dialogues under 

different ideologies, rising discussions about society and individual conflicts. 

 

Keywords: Adaptation. Cinema and Literature. Augusto Matraga. Guimarães Rosa. Vinicius 

Coimbra. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A relação longilínea entre Cinema e Literatura é indiscutível e amplamente afirmada 

por estudiosos das duas áreas. A importância da Literatura para formação intelectual do ser 

humano é constatada há muito tempo. O que entra em jogo agora é ver como o surgimento do 

Cinema, arte célebre dos séculos XX e XXI, constituiu uma nova forma de representação da 

realidade, estabelecendo um inovador modo de reflexão sobre a relação entre homem e 

sociedade. A sua formação é desencadeada pela influência de várias artes e diferentes âmbitos 

culturais. Porém, tendo em vista seu atributo marcante de narratividade, é notável a presença 

constitutiva excepcional da Literatura. 

Os pontos de contato entre os códigos literário e o cinematográfico cultivam relações 

de sentido mútuo entre as duas artes, apesar das especificidades das suas distintas linguagens. 

Todavia, como sistema estético-expressivo, assentado em uma pluralidade de significações, o 

Cinema se apresenta como uma arte legítima, apesar dos traços de influências externas. Por 

esse motivo, ao estudarmos adaptações literárias, as discussões devem sobrepor a especulação 

de convergências e divergências à procura de fidelidade entre duas obras. 

O processo de adaptação é abrangente e complexo. Transpor uma história já publicada 

para a tela não leva em conta apenas uma transição de linguagens semióticas, mas passa por um 

amplo procedimento de conexão estrutural, ideológica e simbólica. Dessa forma, uma obra 

adaptada está inserida em um novo contexto sócio-histórico, no qual é envolvido pelas novas 

linguagens comunicacionais, pela formação do cineasta e pela perspectiva de recepção. Assim, 

a obra usada como referência e a obra adaptada estão em constante diálogo, provocando um 

dinamismo criativo em que se completam. 

Diante dessa constatação, propomos uma análise do processo de recriação narrativa 

em adaptações fílmicas, estudando os elementos constitutivos para a completude de uma obra 

realizada a partir de outra já existente. Para tanto, utilizaremos como objeto de estudo o filme 

A hora e a vez de Augusto Matraga, dirigido por Vinícius Coimbra, lançado em 2015. A obra 

em questão é uma adaptação homônima do conto de João Guimarães Rosa presente no livro 

Sagarana, originalmente publicado em 1945. 

O conto rosiano foi adaptado duas vezes para o cinema. A primeira foi realizada por 

Roberto Santos, em 1965. Neste período, o cinema nacional em ascensão era dominado pelo 

movimento Cinema Novo, caracterizado por utilizar temáticas de cunho social e político. 

Seguindo essa tendência, o filme de Santos foi produzido embasado na ideologia social que 

engajava a vida do sertão não mais de maneira pitoresca, mas enfatiza as condições 
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problemáticas dos sertanejos, direcionando a obra para uma construção sob uma perspectiva 

política e reflexiva mais exposta que a obra de Vinícius Coimbra, de 2015. Esta, por sua vez, 

tem caráter de maior fidelidade à obra de Guimarães Rosa, optando por seguir a narrativa 

original, sem alterações bruscas. 

Nossa intenção não é realizar um trabalho apenas de comparação física; mas, mostrar 

que as adaptações são embasadas pelo contexto social do momento de construção de cada uma. 

Assim, tornam-se obras distintas por meio das suas discussões ideológicas. Para 

compreendermos esse embasamento direcionamo-nos pelas seguintes problemáticas: quais 

processos narratológicos de transposição foram usados na adaptação do conto de Guimarães 

Rosa para o filme de Vinícius Coimbra? De que forma as diferentes condições sociais de 

produção podem ter influenciado a ótica da adaptação? Quais os fatos narrativos incisivos para 

o desenvolvimento do personagem Augusto Matraga dentro de uma contextualização 

contemporânea? 

Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é analisar o processo de adaptação do conto 

ao filme, observando os processos de equivalência entre linguagens através do diálogo entre 

cinema e literatura, para tentar compreender suas distinções discursivas temporais. 

Especificamente, pretendemos estudar o processo de adaptação e sua contribuição para a 

evolução intelectual e crítica pela arte cinematográfica; investigar os aspectos transtextuais, 

suas perdas e ganhos, usados na adaptação do conto de Guimarães Rosa (1945) para o filme de 

Vinícius Coimbra (2015); indicar de que forma as diferentes condições ideológicas de produção 

da adaptação de Vinicius Coimbra (2015) influenciaram a composição do filme, bem como 

analisar os fatos narrativos incisivos no desenvolvimento de Augusto Matraga como herói, e 

como eles foram abordados na transposição cinematográfica. 

Estudar narratividade constitui importante instrumento de amadurecimento intelectual 

e interpretativo. Analisar essa categoria em diferentes artes é algo benéfico para ampliação de 

pensamentos. Assim, diante de um entendimento do diálogo possibilitado entre Cinema e 

Literatura, tendo como mote na análise a união dos aspectos ficcionais-estéticos, nos lançamos 

a pesquisar os contatos de equivalência entre os recursos utilizados no conto e no filme. Traz-

se como foco de pesquisa o estudo comparativo entre a obra literária e a obra cinematográfica, 

dentro de uma perspectiva dialógica. A adaptação utiliza uma obra já existente como base 

constitutiva, porém, é uma nova criação. Por isso, não deve ser vista com inferioridade. 

Reconhecemos a relevância de produções literárias dentro das produções 

cinematográficas. O cinema brasileiro é formado em grande parte por obras adaptadas. Muitos 

clássicos literários também se tornaram grandes sucessos nas telas. Com isso, esse trabalho 
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procura analisar as convergências e divergências entre adaptação e obra adaptada, na medida 

que é promovida uma nova leitura da obra original, buscando fundamentos para os atributos de 

construção desta. 

As divergências entre cinema e literatura, além do âmbito da linguagem, constitui-se 

de diversos outros fatores transtextuais. Pretende-se discuti-los no decorrer do texto, a fim de 

mostrar quais desses aspectos aparece no objeto de estudo da pesquisa. A reflexão sobre o 

processo de transposição narrativa torna-se importante por tentar compreender como uma arte 

pode ser adaptada para outra sem perder suas características essenciais, e apontar como essa 

nova obra é uma inovação, não apenas uma cópia, podendo conter outros acréscimos ao 

original. 

Um ponto que mostra positividade para a realização da pesquisa é a percepção de que 

entre tantos outros desígnios, o cinema busca não só entreter, mas também instigar pensamentos 

críticos. Assim, está submetido como um dos meios de expressão de maior impacto da era 

contemporânea. A arte cinematográfica nos faz refletir sobre o mundo que nos cerca. Então, 

torna-se necessário o desenvolvimento de projetos que visem melhorar o acesso e divulgação 

do cinema nacional, para que possa desencadear competências e habilidades de interpretação 

da nossa sociedade. Além de oferecer um significativo conhecimento sobre o diálogo entre 

Literatura e Cinema. 

Para o desenvolvimento desse estudo, estruturamos o texto em três capítulos 

discursivos: o primeiro discorre sobre o processo de adaptação, e seus elementos construtivos. 

Embasados nos principais teóricos nacionais e internacionais sobre cinema, literatura, 

adaptação e outros sistemas semióticos, como: André Bazin (1991/2018), Luis Buñuel (1983), 

Sylvie Debs (2010), Thaís Flores Diniz (1998/2005), Linda Hutcheon (2013), Marcelo Ikeda 

(2012/2019), Marcel Martin (2013), Christian Metz (2006), Robert Stam (1981/2006/2008), 

entre outros. Enfatizamos a análise especifica da transposição de um conto para um filme, pois 

acreditamos que há mudanças significativas na adaptação de narrativas breves em comparação 

com outros gêneros literários. Essa base sustentou as informações teóricas que precisávamos 

para a compreensão dos elementos que analisamos adiante.  

O segundo capítulo explana as abordagens hermenêuticas de estudos do conto de 

Guimarães Rosa e suas diversas e distintas possibilidades interpretativas. As análises de textos 

acadêmicos nos mostraram a grandiosidade da obra rosiana e diversidade de vertentes 

estudadas; da mesma forma, expõe a impossibilidade de estagnação de interpretações de uma 

obra e autor canônicos que se mantêm vivos e renováveis na atualidade. Sob essa visão, 

realizamos um estudo comparativo entre as duas adaptações fílmicas, lançadas em 1965 e 2015, 
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para avaliarmos as convergências e divergências entre si e com o conto original para, assim, 

refletirmos sobre as mudanças estéticas e ideológicas mediadas pelas mudanças sociais de cada 

geração.   

O terceiro se faz de um capítulo analítico, no qual será estudado detalhadamente o 

filme de Coimbra, diante das constatações teóricas, sob a ótica da jornada do herói. Tendo como 

embasamento teórico os estudos de C. G. Jung e Joseph Campbell, analisaremos a trajetória de 

Augusto Matraga, acerca das transformações acentuadas na personagem através das tragédias 

sofridas ao longo de díspares fases. Tendo como vertente as escolhas do cineasta para conduzir 

o enredo mediado pela influência do conto literário.  

Esperamos que a presente análise se torne relevante para a comunidade acadêmica, 

assim como para o público externo, por trazer uma visão discursiva sob um ângulo particular 

de um estudo sobre a relação do texto literário transposto para outro sistema narrativo, 

caracterizando uma prática de forte instrumentação crítica e discursiva, que pode gerar muitas 

problematizações a respeito da nossa sociedade atual, tornando-se fonte para reflexões sobre 

temas variados. 

 

 

2 A ADAPTAÇÃO CINEMATOGRÁFICA 

Uma adaptação fílmica, ou adaptação cinematográfica, é o termo usado para a 

realização de um filme de conteúdo proveniente de um texto que já tenha sido publicado 

anteriormente, independe do seu formato e gênero textual. Essa prática tem crescido 

descomedidamente e, por esse motivo, o aumento de discussões em torno desse universo é 

notável, tanto academicamente como entre o público cinéfilo. Muitas destas discussões giram 

em torno da procura de fidelidade com a obra original. Porém, a evolução dos estudos sobre o 

assunto mostra que há uma complexidade em todo o processo e meios que justificam as 

variações. 

Embora, frequentemente, seja considerado um tipo de trabalho derivado, muitos 

estudos conceitualizam a adaptação cinematográfica como um processo dialógico. Este 

dialogismo se constitui em uma via de mão dupla, pela qual as duas obras estão em diálogo 

contínuo, abrindo novos caminhos de interpretação, sobretudo, pelo contexto socio-histórico 

em que estão inseridas. 

Os aspectos que permeiam esse processo baseiam-se no percurso de transposição de 

um âmbito narrativo a outro. Compreender os mecanismos utilizados pelo cinema para 
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equalizar os componentes narrativos da obra cinematográfica em relação a obra literária no 

processo de adaptação é de suma importância para entendermos as problemáticas, divergências 

e convergências entre a apresentação dos elementos narrativos de ambas as linguagens; desse 

modo, criar uma nova perspectiva para a interpretação desse gênero. A esse respeito, neste 

capítulo, focalizaremos na discussão sobre como ocorre o processo de adaptação, verificando 

de que modo a tradução intersemiótica gera uma obra legitimada. 

 

 

2.1 O processo da adaptação 

O senso comum coloca de forma oposta ciência e arte. Esta é vista como forma de 

expressão, lazer e entretenimento; aquela é tida como provedora de conhecimento. Essa visão 

arcaica provoca uma falsa ótica à cultura artística, pois, não somente como objeto de consumo, 

a arte pode ser elevada à construção de conhecimento reflexivo social e individual. Possui 

características singulares e imprescindíveis ao desenvolvimento cognitivo do ser humano.  

A arte é para o homem uma possibilidade de manifestação de seus sentimentos e 

percepções do mundo. Mais que atração visual, contém uma complexidade projetada para 

problematizar a sociedade. O seu universo caracteriza uma forma particular de contestação que 

o artista produz através de suas concepções. Em um constante processo de transformação do 

homem e sua realidade circundante, as manifestações artísticas inovam o modo de pensar, 

regida pela necessidade de significação da vida. Ciência e arte são, assim, meios que expressam 

as representações de culturas distintas, que se renovam cronologicamente, construindo a 

história humana. 

A busca de se entender a complexidade do mundo social fez emergir a criação de um 

meio que abordasse esse conteúdo de forma palpável. A ciência muitas vezes não dialoga com 

a linguagem da massa. O difícil acesso dificulta ainda mais que as informações cheguem à 

grande população. A arte, então, busca a aproximação com todas as categorias de classes 

sociais. Dentro disto, não há como negar que a criação do Cinema revolucionou a perspectiva 

discursiva e reflexiva da sociedade, assim como da antropologia. Enquanto arte, esse meio 

trouxe uma nova forma de se pensar o que acontece, através de referências críticas, 

questionadoras e reflexivas.  

Todas as artes têm um papel importante para a formação cultural do ser humano. 

Contudo, devemos nos atentar também para a sua função social. A arte, de modo geral, tem 

como um de seus objetivos fazer refletir sobre determinados temas ou até mesmo instigar o 
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pensamento sobre o mundo em nossa volta. As problematizações, quando feitas através da 

cultura artística, é vista de modo diferente, pois pode abordar um tema com uma visão 

inovadora dando espaço para sua imaginação se desenvolver em torno disto. Por meio da arte 

é possível realizar mudanças sociais e interagir com o processo de construção de sociedades. 

Deste modo, com o crescimento das tecnologias “o cinema se tornou uma síntese de todas as 

artes, ao englobar quatro elementos – a saber: imagens (quer elas estejam ou não em 

movimento, ou em cores), sons, palavras e música.” (LOPES, 2013, p. 3). Utilizando estes 

elementos, a arte cinematográfica, com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais um 

instrumento crítico, discursivo e problematizador, além de trazer o entretenimento. 

A forma inovadora de conduzir uma narrativa trazida pela sétima arte desencadeou na 

aproximação da grande massa, bem como o meio artístico representar as problemáticas da 

população como um todo e não apenas de uma minoria dominante. De fato, ao encadear 

artefatos do cotidiano em representações fílmicas gerou-se um novo conceito cultural. Isso 

porque, apesar de já se desenvolver em outras artes antecedentes, a maneira com que o cinema 

se aproximou da realidade – por meio de elementos verossímeis – abriu caminho para uma nova 

forma de compreensão do meio social: “[...] ele coloca problemas para a psicologia da 

percepção e do conhecimento, para a estética teórica, para a sociologia dos públicos, para a 

semiologia geral” (METZ, 2006, p.16), assim, por meio de símbolos e metáforas, a filmografia 

ultrapassa o entretenimento e constitui-se de um revolucionário meio de reflexão e discussão 

social e individual. 

Isto é ocasionado por uma certa “impressão de realidade”, na qual não se pode 

encontrar em nenhuma outra arte. A realidade da ficção cinematográfica é associada à 

capacidade de movimento, pelo qual é possível obter uma representação muito próxima ao que 

encontramos no mundo real. Desse modo, o cinema traz a união da imagem em movimento por 

meio de interpretações de atores. Diante disso, “o cinema está situado entre fotografia e teatro” 

(METZ, 2006, p. 26), no qual obtém dessas duas artes as suas principais características: a 

imagem e atuação. Mas, sem dúvidas, sua maior influência é oriunda da literatura. Desta, 

herdou-se a narratividade. 

Apesar das perceptivas diferenças estruturais em torno da materialidade utilizada, 

relativamente podemos ver as semelhanças comunicativas de ambos os sistemas artísticos. 

Enquanto a Literatura utiliza-se de signos escritos, o cinema usa signos audiovisuais. Contudo, 

embora tenham a natureza e caraterística estrutural diferentes, os dois se aproximam em 

componentes de significação narratológicos. Mesmo empregando meios diferentes, as duas 

artes são caracterizadas por buscarem fins comuns: narrar histórias ficcionais. De tal modo,  
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A literatura aproxima-se, a este nível, menos da pintura e da fotografia do que o filme, 

porque este também inscreve o continuum temporal e sequencial num continuum 

espácio-temporal (embora tecnicamente descontínuo, quando intervém a montagem), 

enquanto aquelas inscrevem o continuum temporal e sequencial num descontínuo 

espacial e fixo (SILVA, 2008, p. 26). 

   

 

Esta aproximação, explicada pela autora acima, justifica a longa ligação entre 

Literatura e Cinema na construção histórica deste, principalmente. Inspirado na narrativa 

literária – além de outras artes – o cinema constituiu como principal característica a 

narratividade contínua. Considerando estas afinidades “o filme tornou-se campo aberto para o 

franco exercício de uma literatura falada [...]” (CANDIDO, 2013, p. 85), pois vemos que a 

Literatura, quase sempre, cogita como recurso único de sua elaboração o uso da palavra escrita; 

o cinema, por sua vez, parte primordialmente de uma imagem em movimento para em seguida 

introduzir palavras – seja pelas vozes narrativas seja pelos diálogos dos personagens, bem como 

nas músicas, sons, etc.  

O cinema melhor elaborado transforma estes atributos em uma abordagem reflexiva 

mais profunda, mergulhando no imaginário humano com seus recursos artísticos para, 

intencionalmente, colaborar na formação intelectual do ser, através de abordagens discursivas 

questionais, assim como a arte literária tem o poder de produzir. Dessa forma, “o cineasta não 

é somente o concorrente do pintor e do dramaturgo, mas se iguala enfim ao romancista” 

(BAZIN, 2018, p. 121), pois, paulatinamente, vemos cada vez mais o cinema ganhar espaço no 

cotidiano das pessoas e se tornar uma das artes de maior impacto da contemporaneidade. 

Em todo caso, o cinema, é uma arte consideravelmente nova que se originou com 

inspiração de diversas artes. A literatura serviu de grande influência, contudo, não cabe 

considerarmos a construção do cinema majoritariamente por esta. A narrativa cinematográfica 

é constituída pela junção de vários fatores advindos de campos diversos. Bazin elucida que  

 

 

O cinema é jovem, mas a literatura, o teatro, a música, a pintura são tão velhas quanto 

a história. Do mesmo modo que a educação de uma criança se faz por imitação dos 

adultos que a rodeiam, a evolução do cinema foi necessariamente inflectida pelo 

exemplo das artes consagradas [...] (Porém) Constatar que o cinema tenha aparecido 

“depois” do romance ou do teatro não significa que ele se alinhe atrás deles e no 

mesmo plano. (1991, p. 84-85) 

 

 

A constatação disso é a percepção da recepção positiva do cinema hoje, que ultrapassa 

outras artes clássicas, seja pela acessibilidade seja pela fascinação aos efeitos dessa arte. A 

aproximação da cinematografia com a realidade social atualmente a faz muito atraente para os 
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espectadores por ter uma fácil identificação. Isto torna o cinema um agente de massificação 

(BENJAMIN, 1984), capaz de proliferar ideologias através de suas reproduções. Assim, 

contribui para a formação de um imaginário coletivo por meio dos discursos presentes.  

Dentre vários gêneros fílmicos podemos encontrar as adaptações, filmes oriundos de 

obras já existentes. Diante da transformação de um texto literário para o cinematográfico, “a 

literatura serve de motivo à criação de outros signos e coloca em jogo, não só a linguagem dos 

meios, mas também os valores subjetivos, culturais, políticos do produtor da película.” 

(CURADO, ANO, p. 2). Com isso, entender o que é uma adaptação, apesar de parecer fácil, 

pode se tornar uma tarefa complexa. O mau entendimento dessa categoria pode levar a más 

interpretações, subjugar o cineasta e até mesmo condenar a obra original. O uso de uma fonte 

como material inspiratório não significa uma repetição de conteúdo. Este é formulado por uma 

reinterpretação do seu novo criador. Assim, cada história é legitimamente própria, apesar de ter 

como eixo central o mesmo enredo. 

A adaptação é um processo difícil, minucioso e seletivo. Em sua criação haverá sempre 

acréscimos e perdas. Como os textos são diferentes, as adaptações podem trazer algo novo do 

que aquele já foi exposto, preenchendo brechas para falar aquilo que não foi dito, aproveitando-

se de certas ausências estruturais. De qualquer modo, segundo Marcelo Ikeda, “entre o livro e 

o filme não existe propriamente uma função, mas meramente uma relação. Ou seja, mais que 

dizer que o filme é “em função” do livro, cabe dizer que entre ambos existem uma certa relação, 

definida por seus próprios termos” (2012, p. 4). Assim, a adaptação deve ser vista como obra 

relativa à original, e não submissa à esta. 

Na literatura, assim como no cinema, os leitores (e espectadores) têm a liberdade para 

fazer sua própria interpretação textual. Levando em consideração sua formação de vida, suas 

experiências e suas próprias preferências, cada um verá um texto ou um filme de forma 

diferente. Sendo assim, uma obra adaptada – além das questões de produção – jamais será vista 

como a obra original. Como comenta Ikeda, 

 

 

Para além do fato de que a própria variedade dos produtos midiáticos tem tornado essa 

relação muito mais ambígua [...] a própria natureza dos signos das duas formas de 

manifestação artística [...] traz à tona diferentes elementos de linguagem que não são 

precisamente intercambiáveis [...] e desfaz a necessidade da busca de uma 

compreensão literal do texto-base como chave de compreensão da obra adaptada 

(2012, p. 5). 

 

 

Considerando essa afirmação, quem assiste a apenas à adaptação não necessita 

conhecer de forma antecedente o original, pois ambos são textos diferentes. Quando o 
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espectador já conhece o texto original, acaba criando uma expectativa sobre o novo e se não 

condizer com o que espera, gera um desapontamento. Essa decepção leva à julgamentos 

precipitados e superficiais, pelos quais tentam comparar, de forma equivocada, a linguagem das 

duas artes igualitariamente. 

Percebe-se que o cinema é um revolucionador da contemporaneidade. Apesar de 

muitas críticas no princípio das produções de adaptações, por tamanha impressão impactante, 

foi possível perceber que este pode ser um agente de continuidade das grandes obras literárias. 

Pois, pode trazer à tona releituras de obras antigas, desconhecidas e até mesmo canônicas por 

um novo olhar e, consequentemente, desencadear a apresentação desta para novas gerações. 

Seguindo essa perspectiva, é possível considerar que 

 

 

Uma pessoa de cultura mediana desprezaria qualquer livro que contivesse um dos 

argumentos que nos são apresentados nos principais filmes. Entretanto, 

confortavelmente instalada em uma sala escura, fascinada pela luz e pelo movimento 

que exercem sobre ela um poder quase hipnótico, seduzida pelo interesse do rosto 

humano e das fulgurantes mudanças de lugar, essa mesma pessoa, quase culta, aceita 

placidamente os temas mais desprestigiados (BUÑUEL, 1983, p. 334). 

 

 

Dessa forma, temos a adaptação como elemento dialógico com a literatura, fazendo 

parte da nova roupagem trazida pela caracterização do cinema nos dias de hoje. Apresentada 

não apenas como obra referenciada por outra, a adaptação cinematográfica vai além. A sua 

complexidade é justificada a partir do entendimento da sua construção por diversos fatores 

estruturais e ideológicos.  

O processo de adaptação fílmica não está limitado à transposição visível de um texto 

de um formato para outro. Por vezes, a procura pela fidelidade radicaliza-se em torno de 

exigências identificárias com a obra original. Contudo, esta é incapaz de comportar todos os 

fenômenos psicológicos, socioculturais e intersemióticos que envolvem a dimensão dos 

caminhos percorridos para a criação de uma obra adaptada. É notável que algumas obras se 

aproximam mais do texto-base que outras, isto se dá pelas seleções optadas pelo idealizador da 

nova obra, que pode manter os signos semiótico-discursivos ou emancipar-se deles, ainda que 

não por completo. Olhando por esse prisma ótico, muitas adaptações fílmicas realizadas a partir 

de uma mesma obra são precisamente distintas, sem que nenhuma deixe de representar uma 

conversão real da literária, de acordo com sua própria interpretação. Isto acontece, porque 

 

 

Uma adaptação é automaticamente diferente e original devido à mudança do meio de 

comunicação. A passagem de um meio unicamente verbal como o romance para um 

meio multifacetado como o filme, que pode jogar não somente com palavras (escritas 
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e faladas), mas ainda com música, efeitos sonoros e imagens fotográficas animadas, 

explica a pouca probabilidade de uma Fidelidade literal, que eu sugeriria qualificar 

até mesmo de indesejável (STAM, 2008, p. 20). 

 

 

Dessa forma, temos questões estruturais como também pessoais (do autor) envolvidas 

para a constituição da adaptação. Pois, a literatura permite a liberdade interpretativa do leitor 

diante do que se lê. E o cineasta de uma adaptação fílmica, em primeiro lugar, é um leitor 

fazendo uso de sua visão para com o texto lido. Desse modo, uma obra pode dar vazão a várias 

possibilidades de releituras. Isto justifica filmes com perceptivas diferentes tendo como base a 

mesma obra literária. Sobre isso, Robert Stam considera que   

 

 

[...] assim como qualquer texto pode gerar uma infinidade de leituras, qualquer 

romance pode gerar um número infinito de leituras para adaptação, que serão 

inevitavelmente parciais, pessoais, conjunturais, com interesses específicos. A 

metáfora da tradução, similarmente, sugere um esforço íntegro de transposição 

intersemiótica, com as inevitáveis perdas e ganhos típicos de qualquer tradução. 

(2006, p.27) 
 

 

Então, ao buscarmos o conceito de adaptação cinematográfica, veremos que não se 

condiz a uma obra fidelíssima à obra original, mas é criada através de um processo dialógico, 

no qual busca conversar com termos e ideias explanadas em um texto já existente, trazendo, 

sobretudo, uma releitura que acione os preceitos da época de criação e fins desejados para uma 

nova discussão. Com isso, é dispensável o termo fidelidade. O que cabe nessa categoria é uma 

imanente intertextualidade. 

A intertextualidade, funciona como um “efeito de co-presença de dois textos, na forma 

de citação, plágio e alusão” (STAM, 2006, p. 29), pela qual é possível submeter referências de 

outras obras para a realização da nova. Através disso, é realizada uma interação seja por meio 

de símbolos, falas, músicas, e até mesmo o próprio movimento da câmera – pode ocorrer de 

forma implícita ou explícita. Assim, esse processo dialógico separa a distinção entre uma mera 

cópia e uma transformação de sentido adquiridos por arquétipos por uma tipologia intertextual. 

Nesse sistema, uma obra pressupõe uma multiplicidade de textos, que ao longo do 

tempo foram se entrelaçando, formando uma continuidade de discursos. Assimilar textos 

existentes à novos caracteriza todo e qualquer processo narrativo, pois a intertextualidade é 

imprescindível na construção de uma nova obra. A relação de textos no processo intertextual é 

importante não só no que consta a estruturação, mas também a fundamentação de sentidos. 

Entendemos, então, que  
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A intertextualidade fala uma língua cujo vocabulário é a soma dos textos existentes. 

Opera-se, portanto, uma espécie de separação ao nível da palavra, uma promoção a 

discurso com um poder infinitamente superior ao do discurso monológico corrente. 

Basta uma alusão para introduzir no texto centralizador um sentido, uma 

representação, uma história, um conjunto ideológico, sem ser preciso fala-los. O texto 

de origem lá está, virtualmente presente, portador de todo o seu sentido, sem que seja 

necessário enuncia-lo (JENNY, 1979, p. 22). 

 

 

Nesse sentido, a intertextualidade presente entre uma obra e sua adaptação fílmica 

mescla entre não perder a essência do texto original, mantendo a identificação do autor, mas 

sempre trazer algo novo em que a presença do cineasta se torne também perceptível, para ambos 

manterem sua posição sem que nenhum ofusque o outro. Assim, fornecer ao espectador uma 

nova obra, com aquilo que já esperava da primeira, mas singularizando-a de maneira que se 

torne significantemente particular. Em cada arte há recursos estruturais diferentes e quem 

constrói pode fazer suas escolhas. Na adaptação, essa escolha definirá a aproximação ou 

diferença entre as obras. Essas distinções é que vão formar a particularidade de cada uma. 

As adaptações cinematográficas possuem um enorme acervo advindo da literatura; 

apesar de ser a principal fonte também é comum encontrarmos filmes inspirados e adaptados 

de outras mídias. Não obstante, o efeito obtido é semelhante, pois, independentemente de onde 

foi retirado, a narrativa fílmica se constitui de forma singular. Todo meio artístico tem a 

capacidade de criar símbolos icônicos permanentes, capazes de se tornarem eternos. Falas de 

grandes obras literárias podem identificar determinado personagem ou autor, e à medida que 

são utilizadas em novas obras, facilmente são detectadas a proporção de intertextos. Embora 

possua uma grande quantidade de produções, com o avanço do cinema    

 

 

[...] las adaptaciones de textos literarios no constituyen la única manifestación de 

intertextualidad; la literatura se hace también presente en las pantallas de modo más 

indirecto a través de la recuperación de viejos temas o mitos pertenecientes al acervo 

cultural, de esquemas narrativos anteriores que son actualizados mediante una puesta 

en escena nueva provocando que una vieja historia... El cine, además de nutrirse de 

literatura, se ha nutrido y se sigue nutriendo cada vez más de cine. Son numerosísimos 

los filmes en los que el propio cine aparece presente como intertexto, ya sea en forma 

de cita, de plagio, de homenaje, de adaptación o cualquier otra referencia a filmes 

precedentes (BOWIE, 2008, p. 154-155). 

 

 

Considerando essa afirmação, adaptações não devem ser pensadas apenas como 

menções de textos literários em obras fílmicas. É comum encontramos filmes que dialogam 

com outros filmes. Essa alusão normalmente tem o propósito de ampliar a linguagem fílmica 

tradicional e oferecer ao público uma diversidade discursiva de textos e elementos que se 

tornaram significativos nos demais meios. Com a oferta abundante de produções, buscam-se 
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encontrar algo que diferencie a nova obra das demais. Em muitos casos, essa diversidade é 

encontrada nas profundas referências intertextuais. 

Em todo caso, segundo Linda Hutcheon (2013), o processo de adaptação deve ser 

analisado por três perspectivas: como um produto formal; como um processo de criação; e em 

seu processo de recepção. Através destes distintos âmbitos, percebemos que a adaptação não é 

uma obra secundária. Ela gera sua própria particularidade a partir das inovações que traz em 

cada releitura. Assim, a adaptação é um processo de transposição declarada de uma ou mais 

obras reconhecíveis, por um ato criativo e interpretativo de apropriação/recuperação, suscitando 

um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. 

Analisar a adaptação como um produto formal é considerar que ao compararmos uma 

adaptação com o produto original, é preciso nos utilizarmos da meta-arte – a arte por si mesma 

(STAM, 2006). A obra cinematográfica deve ser vista considerando suas características 

essenciais. Da mesma forma, a obra literária possui as suas. Assim, há a percepção do nível 

narrativo distinguido em ambas, principalmente no que consta a narração. Na literatura, o texto 

contém um narrador; já no cinema, este se corporifica através da câmera, ao mover-se em 

direção ao que se tem intenção de descrever. Com isso, não se deve colocar estas diferentes 

artes em paralelo com a mesma visão. Deve-se, pois, analisá-las separadamente. 

O seu processo de criação “envolve tanto uma (re-)interpretação quanto uma (re-

)criação; dependendo da perspectiva isso pode ser chamado de apropriação ou recuperação” 

(HUTCHEON, 2013, p. 29); enquanto alguns cineastas utilizam a adaptação para mostrar a sua 

interpretação da obra lida sob uma esfera diferente, outros utilizam como uma ferramenta de 

preservação de obras clássicas ou relatos valiosos que precisam ter uma inovação criativa para 

que desenvolvam um interesse da nova geração, baseado no que se consome da época, para que 

discursos importantes não se percam.  

Visto a partir dessa perspectiva, segue o seu processo de recepção. O engajamento da 

adaptação é conduzido pela obra adaptada, na qual é buscado uma espécie de repetição da 

história, mas com significativa variação. Em sua maioria, os espectadores não buscam uma 

nova obra que se distancie completamente da obra original. Contudo, não esperam uma 

repetição descarada. O desafio do cineasta é, então, manter-se em equilíbrio para que não 

ultrapasse os limites impostos pelo público. Pois, em geral, são estes que impulsarão ou não a 

sua obra. Para isso, a construção do filme já é pensada em paralelo com a concepção de público-

alvo. 

Nesse sentido, faz-se um jogo de oferta e procura. Os produtores conduzem uma 

comercialização dentro da linguagem fílmica fazendo com que a imagem já posta em 
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personagens consagrados (de quadrinhos, romances, videogames, etc.) seja o maior meio para 

arrecadarem fundos em cada nova adaptação. Aproveitando os inúmeros meios de expressão 

utilizados, “convertido em linguagem graças a uma escrita própria que se encarna em cada 

realizador sob a forma de um estilo, o cinema tornou-se por isso mesmo um meio de 

comunicação, informação e propaganda” (MARTIN, 2013, p. 16). O crescimento de 

merchandising dentro da arte cinematográfica, principalmente em adaptações de super-heróis 

que está em alta, gera um desconforto, pois 

 

 

Mais que seu caráter industrial, é o comercial que constitui uma grave desvantagem 

para o cinema, porque a importância dos investimentos financeiros que necessita o faz 

tributário dos poderosos, cuja única norma de ação é a da rentabilidade; estes 

acreditam poder falar em nome do gosto do público em função de uma suposta lei de 

oferta e procura, cujo jogo é falseado porque a oferta modela a procura a seu bel-

prazer (MARTIN, 2013, p. 15). 

 

 

Convém entender, então, que o caráter reflexivo da arte fílmica entra em conflito com 

a comercialização de imagens de entretenimento; a consequência desse choque é a constatação 

de que há filmes perfeitamente eficazes esteticamente e inconsistente no plano da linguagem – 

ou vice-versa. Isto determina, em grande parte, a relação do espectador com o filme, pelo qual 

vem sendo conduzido ao mercado comercial de forma crescente, e descentralizando o 

verdadeiro poder do cinema. Todavia, tal constatação não limita a função intelectual da 

adaptação. 

Muito além de uma promoção da obra adaptada, ou rentabilidade financeira para a 

indústria cinematográfica, a adaptação é uma categoria que emana muita atenção. Esta é coberta 

por signos implícitos que eleva a constituição dos filmes. Construir uma obra fílmica a partir 

de um texto existente implica pensar em vários fatores estruturais, estéticos, sociais e 

psicológicos. Não há como definir uma adaptação apenas pelo segmento de assimilação. Em 

resumo, de um ponto de vista pragmático, a adaptação pode ser vista das seguintes maneiras: 

 

 

Uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis; um ato criativo e 

interpretativo de apropriação/recuperação; um engajamento intertextual extensivo 

com a obra adaptada [...]. Assim, a adaptação é uma derivação que não é derivativa, 

uma segunda obra que não é secundária – ela é a sua própria coisa palimpséstica 

(HUTCHEON, 2013, p. 30). 

 

 

A inovação pode preencher as lacunas da obra adaptada, deixadas em aberto e que só 

podem ser completadas com a adequação de novos discursos do seu momento de construção. 

Isso porque “a tradução [adaptação] nunca é apenas intersemiótica, mesmo quando realizada 
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entre sistemas de signos diferentes. Ela é também cultural” (DINIZ, 1998, p. 324), ocorre uma 

adequação de estruturação, tecnologias, acontecimentos histórico-culturais que emergem na 

condição de desenvolvimento do momento desta construção. Entre montagens e edições, são 

administradas escolhas ideológicas que o cineasta queira transmitir ou trazer para discussão e, 

por fim, fazer tudo isso enquanto conta a história. 

Thaís Flores Diniz (2005) considera a adaptação como uma tradução, na qual “seria 

definida como um processo de procura de equivalentes, ou melhor, de procura de um signo em 

outro sistema semiótico, o cinema, que tenha a mesma função que o signo no primeiro sistema” 

(p.19). Nesse sistema, enquanto fatores estruturais e estéticos, além das imagens visuais, 

existem outros recursos específicos da arte cinematográfica que são usados na adaptação de 

uma obra. Especificamente, tratando-se de uma transposição literária para a cinematográfica, 

há signos que são impossíveis de se transpor, ao mesmo tempo em que se pode substituir por 

novos signos que apenas o cinema é capaz de alcançar, como a música, ruídos e planos diversos. 

Para essa realização, segundo Thaís Flores Diniz (1998), devemos, pois, analisar grupos de 

operações distintas:  

 

 

O primeiro grupo tem relação com o trabalho da câmera. Inclui os planos estáticos 

(plano de conjunto, plano médio e primeiro plano) e os planos em movimento (plano 

panorâmico, plano com movimento de câmera e os relacionados à velocidade da 

filmagem: câmera lenta e plano acelerado). O segundo grupo tem a ver com a ligação 

entre os planos: a dissolvência, a fusão de imagens, a tela dividida e o corte seco. O 

terceiro grupo se relaciona ao sistema de signos da edição. Inclui a montagem e o uso 

da sucessão rítmica da imagem (DINIZ, 1998, p. 321). 

 

 

Com o agrupamento desses elementos, se valem das possibilidades estruturais para 

equivaler novos sentidos ao que está sendo criado com base no que já estava publicado. O 

sentido pretendido pelo cineasta emerge do contraste entre essas estruturas, nas quais o contexto 

dos signos contribuirá para a significação da obra em aspectos momentâneos e em geral. 

Através da montagem, o procedimento de encaixe das cenas soma na transposição do texto para 

a tela. O uso da alternância de sequências de planos entre ações simultâneas é um dos principais 

recursos utilizados pelos cineastas para tornar dinâmico a narrativa da obra. Por meio dela, a 

construção da adaptação fornecerá ao espectador uma nova leitura do que foi oferecido no texto 

literário. 

Lado a lado com os fatores estruturais se encontram os fatores socioculturais. Estes 

também são constituintes fundamentais na construção de uma obra adaptada. A questão social 

é essencial na integração da obra escrita com a releitura na atualidade. Nem sempre o que o 

autor literário escreveu condiz com as novas admissões no contexto social vigente. O cineasta 
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tem o direito de reconstruir ou trazer para discussão esses discursos, a fim de adequá-los para 

as novas linguagens. Este conflito pode desconstruir elementos históricos que não cabem mais 

na sociedade, sejam esses abusivos ou ultrapassados.  

Para tanto, é necessário manifestações de consciência social. É importante que, ao 

assistirmos uma obra adaptada, saibamos o contexto da obra – época que foi escrita, autor, 

concepções sociológicas e temporais, etc. – para que assim, possamos comparar a representação 

de ambas. Nesse caso, a ação dos personagens não deve ser “apresentada como atemporal e 

universal, mas relacionada com seu próprio tempo” (DINIZ, 1998, p. 329). Para que o impacto 

seja sentido, deve-se estar consciente de qual contexto a obra literária foi escrita. Tudo deve ser 

observado para que saibamos fazer a devida associação da justificativa de autor e cineasta para 

a determinação dos termos presentes nas obras. Assim, não empregar julgamentos precipitados. 

Ao abordar temáticas questionadoras em adaptações, o cineasta convida “o espectador 

a pensar criticamente no problema social, reagir diante dele e de suas consequências” (DINIZ, 

1998, p. 333). Com isso, paralela a capacidade de mostrar de outra forma uma obra literária, 

têm-se a competência de utilizar o cinema, através das adaptações, para questionar, retaliar e 

mostrar a vida social. Com essa inovação, as adaptações têm como uma de suas funções, refletir 

sobre a condição comportamental do homem em sociedade, comparando suas representações 

em épocas diferentes. 

É o que podemos observar na história das adaptações no Brasil. O cinema nacional 

vem passando por várias mudanças influenciadas por diversas áreas – artísticas, políticas, 

culturais, entre outras. No entanto, é perceptível o nível elevado de contribuição que literatura 

sobrepôs a tais configurações. Mesmo depois do Cinema Novo – principal fase de construção 

do Cinema Nacional – a literatura manteve uma forte e contínua influência nas obras 

cinematográficas brasileiras. Nessa fase, os diretores extraíram, principalmente, dos romances 

nacionais regionalistas os temas a serem representados nos filmes. O diálogo vai além de 

traduzir para o cinema as técnicas narrativas, trata-se de transportar para esse meio de expressão 

a mentalidade de poder trazer algo de importante para o centro, fazendo acontecer discussões 

sobre o interesse da sociedade. Sylvie Debs enfatiza que: 

 

 

O romance regionalista de 1930 oferece no domínio literário uma referência desta 

busca que respondia a duas preocupações maiores dos jovens cineastas: a ambição de 

renovar totalmente a própria expressão, quer dizer, de elaborar uma linguagem 

nacional atravessada dos elementos da cultura e da mitologia nacional, de um lado, e 

a ambição de contribuir ao inventário e à denúncia do subdesenvolvimento do país 

(2010, p. 109). 
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Como a autora reflete, a literatura modernista brasileira, especificamente as das 

décadas de 1930 e 1940, foi de grande influência para o movimento do Cinema Novo e, por 

conseguinte, a construção do cinema nacional atual. Havia, inicialmente, o sentimento de 

renovação na literatura brasileira, não somente na estética, sobretudo, os autores buscavam uma 

nova linguagem cultural brasileira. Engajando-se nessa ideia, o cinema parte para produções 

regionalistas, também em busca de mostrar novos conceitos do país. Somara-se a isto a 

competência de investigar, denunciar e questionar a situação econômica e social do país e, 

consequentemente, os problemas da população, inclusive as transformações psicológicas 

acarretadas pelo modo de vida que o sistema governamental proporciona. 

Inicialmente, os cineastas – a fim de compartilhar a ideia literária de mostrar fatores 

regionais – procuraram se familiarizar com o movimento produzindo algumas cenas fora dos 

eixos centrais do país, mas foi através das adaptações literárias que o cinema regional começou 

a ganhar força com filmes cuja temática abordam a realidade brasileira. Com a produção de 

Vidas Secas em 1963, Nelson Pereira dos Santos revolucionou a arte cinematográfica. O 

cineasta não desmereceu em nenhum momento o talento insigne de Graciliano Ramos, e 

destacou em seu filme a temática da seca, da fome, da transfiguração do homem, da opressão 

vivida no agressivo ambiente nordestino, espaço que condiciona os personagens a lutarem pela 

sobrevivência em meio as suas condições precárias de existência. Assim como na obra literária, 

o filme não ocasionou a visão dos personagens apenas como tipos representativos, mas sim 

como pessoas que mostram um problema social, que são transformadas pela cultura intensa do 

Nordeste. 

Em outros grandes exemplos, temos: Capitu (1968) de Paulo Cesar Saraceni, 

Grande Sertão (1965) de Geraldo Santos Pereira, A hora da estrela (1985) de Suzana Amaral, 

Macunaíma (1969) de Joaquim Pedro de Andrade, Menino de Engenho (1965) de Walter Lima 

Júnior, O pagador de promessas (1962) de Anselmo Duarte; entre outros. Obras como essas 

fortaleceram o laço entre a literatura e cinema brasileiro. Não apenas pelo caráter adaptativo, 

mas porque revolucionaram a maneira de se discutir a sociedade através da ficção. Partindo de 

primícias culturais, através da literatura, a arte fílmica dedicou-se a mostrar para o mundo, por 

meio das imagens, a extensão territorial do nosso país e suas diversidades. Pela emergência de 

construir um conceito diferente, a realização de filmes regionais baseou-se em mostrar os 

problemas contidos nas regiões diversas do país, enfatizando as consequências que isto trazia 

para o psicológico das pessoas, mostrando as contradições que o país originava. 

O filme, quando baseado em uma obra escrita, realiza a passagem de uma linguagem 

à outra. Ao realizar o estudo da transposição de uma obra literária para a arte cinematográfica 
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possibilita verificar que há uma tradução do momento histórico em que o livro foi escrito 

perante os acontecimentos sociais do presente em que se está produzindo o filme. Dessa forma, 

consagra-se a pluralidade de significados que o filme pode ter como obra independente. A 

independência do cinema se dá no momento em que o diretor ganha liberdade interpretativa, 

não devendo fidelidade à obra original, pois como todo leitor sua visão é que vai dar direção 

aos elementos do texto. Assim, a melhor adaptação deve ser julgada pelo seu grau de eficácia 

em adequar para outro meio a essência da trama. 

Além da relação entre os meios de expressão no processo de transmutação do texto de 

um sistema para outro, cabe considerarmos subgêneros. É fato que há conjunturas próprias para 

a adaptação de um texto para um filme, teatro, música, jogos de videogames, etc. No que consta 

o diálogo entre literatura e cinema, as adaptações são vastas. O romance, certamente, domina 

essa convenção. Contudo, as possibilidades são inúmeras. Escolhemos, então, analisar 

especificamente como ocorre esse processo na transição de um conto para um filme. 

 

 

2.2 A transposição da narrativa de um conto para um filme  

Quem conta um conto aumenta um ponto? De fato, a história mostra que os costumes 

e tradições foram passadas de gerações para gerações pela arte de contar. De início, eram 

linguísticos os recursos que podiam ser utilizados para repassar os acontecimentos, podendo ser 

ou não modificados pelo narrador – certamente, cada um tem seu modo de contar uma história. 

Se ouvirmos a versão individual de um grupo de pessoas que participaram de um evento, 

seguramente encontraremos diferenças significativas no ponto de vista de cada um. Com a 

evolução das tecnologias, e consequentemente das artes, a capacidade de repassar histórias se 

aprimoraram. E, assim, as versões de adaptações cinematográficas tornaram-se meios de 

perpassar histórias para adiante, trazendo inovações para estas. 

A literatura predomina o campo de experiências de adaptações no âmbito 

cinematográfico. Sem dúvidas, o romance é o dominante no provimento de material para as 

construções fílmicas. Contudo, mais do que se possa imaginar, há a influência de vários outros 

gêneros literários que contribuem em grande escala para narrativas cinematográficas, 

proporcionando o mesmo nível de qualidade narrativa e base para uma adaptação bem-

sucedida, é o caso do conto. 

A história curta – contos e novelas – é um formato de narrativa que geralmente se torna 

a porta de entrada na literatura para crianças, e até mesmo adultos, que estão tornando-se 
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leitores. Comumente, encontramos prazer em começar a leitura de uma história e terminá-la 

pouco tempo depois, o que não ocorre com os romances que precisam da demanda de mais 

tempo. A virtude do conto, entre muitos outros fatores, está nisso. A duração de uma história 

que poderia ser contada em uma roda de amigos ou família é mais natural que uma obra de 

quinhentas páginas que levaria o triplo ou quádruplo desse tempo (ou mais), por exemplo. Ao 

levar essas obras para o cinema, temos uma sensação de maior proximidade com a obra original, 

pois a concisão de cenas escritas é mais condizente com a temporalidade que a de uma obra 

extensa, cheia de pensamentos, descrições e enxertos – que muitas vezes precisam ser cortados 

para incumbir no limite temporal do filme.  

Existem vários tipos de contos, infantis e adultos, realistas ou fantásticos, históricos, 

tradicionais ou contemporâneos. Enfim, independente do assunto abordado, a principal 

característica de um conto está em sua narratividade. Salientamos que “a narrativa não é uma 

simples soma de proposições” (BARTHES, 2011, p. 25), mas uma gama de elementos que 

compõe uma estrutura que comporta toda a significação que arquitetará a obra. Dessa forma, 

compreender uma narrativa não é somente estrinchar uma história, é também reconhecer os 

diversos níveis discursivos acoplados em uma junção sintática de palavras. Com isso, é evidente 

reconhecer que  

 

 

A narrativa pode ser sustentada pela linguagem articulada, oral ou escrita, pela 

imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura ordenada de todas estas 

substâncias; está presente no mito, na lenda, na fábula, no conto, na novela, na 

epopeia, na história, na tragédia, no drama, na comédia, na pantomima, na pintura, no 

vitral, no cinema, nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação. Além 

disto, sob estas formas quase infinitas, a narrativa está presente em todos os tempos, 

em todos os lugares, em todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história 

da humanidade (BARTHES, 2011, p. 19). 

 

 

Os contos são sustentados pela narrativa e pela forma que são repassados para o futuro. 

A metamorfose estrutural causada pelo tempo nos faz reconhecer mudanças técnicas. Mas, 

principalmente, vemos que “os contos são fortes instrumentos de identificação e projeção 

individual, reconhecimento social e cultural e potentes mobilizadores de práticas” (TONIN, 

2012, p. 15). Com isso, esse gênero literário faz parte do conjunto artístico que visa não apenas 

descrever estórias, mas levar à sociedade reflexão circular sobre o mundo em nossa volta, 

através de uma maneira singular e natural. 

Adaptar um conto para o cinema é uma tarefa árdua, pois, como já dito antes, são duas 

linguagens distintas. Para o fim do seu objetivo, o livro precisa ser um ponto de partida para o 
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cineasta, antes que uma meta de chegada. Transpor uma obra literária para o cinema é, antes de 

tudo, encontrar um equilíbrio justo entre o gesto do escritor e o olhar do cineasta. Ou seja, ainda 

que o cineasta transponha a obra para suas próprias intenções autorais, é preciso uma certa 

responsabilidade para que o filme não viole por completo a essência do trabalho do escritor 

(IKEDA, 2014). Para que isso aconteça, é necessária uma íntegra percepção do cineasta pelos 

caminhos que percorre.   

A possibilidade da adaptação de uma história de um meio a outro ocorre, 

principalmente, devido às características da sua organização textual. Isto é, independente do 

meio, a transposição da narratividade contínua é que vai dar significância para a totalidade da 

adaptação. Essa capacidade proporciona a diversidade de formas de contar uma mesma 

narrativa ficcional em vários meios diferentes – transportada de um meio a outro – pois 

mantém-se a essência sem perder as características básicas. Dessa forma, identificamos um 

conto, uma música, um filme, um jogo, com o mesmo enredo, mas contado por diversas 

perspectivas.  

O fato é que em todas as versões, apesar da perceptível mudança estrutural – tanto no 

roteiro, esteticamente, como as diferentes plataformas – a essência do conto se mantém e é 

reconhecida independente do meio que é proposto. Com isso, há uma atemporalidade que faz 

surgir novas interpretações em cada geração e civilização diferente. Cientes disso, é possível 

criar obras nas quais se contextualizam com a realidade – interna e externa – de produção. 

Seria possível argumentar, então, que é possível adaptar uma ficção independente do 

seu meio. Contudo, a sua estrutura narrativa conduzirá as escolhas para a construção da nova 

obra. O processo de adaptação necessita de técnicas específicas de construção de acordo com 

as indigências de cada meio de expressão para essa transposição textual. A literatura traz em si 

uma espécie de texto visual, pois ao lermos o que está escrito, automaticamente, construímos 

uma representação mental do que está sendo narrado. O cinema, por sua vez, ao transpor um 

texto literário para as telas, dá concretude para essa imagem mental. Para realizar essa 

transformação de imaginário para imagem, a arte cinematográfica emprega uma série de 

técnicas em seu meio de produção. Com isso, 

 

 

Não é possível realizar uma análise que não reconheça a especificidade da Literatura 

e do Cinema, tendo em vista que a relação entre a narrativa literária e a narrativa 

cinematográfica encontra-se na base do processo de transposição. Ou seja, são os 

elementos de permanência e de atualização que apontam as respostas dos adaptadores 

para as questões levantadas no texto literário (NAGAMINI, 2008, p. 1). 
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Assim, a estrutura do texto-base é de extrema importância para a conjuntura do texto 

adaptado. A relação entre ambos vai desde ao enredo principal à recepção. Mas, os elementos 

que irão dar sentido à adaptação se formam na base de comunicação entre os textos no início 

do seu processo de transposição. Dessa forma, o gênero literário escolhido tem papel 

fundamental nos desígnios técnicos e discursivos do cineasta na hora de transpor para a tela. 

Isto é, adaptar um romance é completamente diferente que adaptar um conto, por exemplo, 

tanto em aspecto estrutural como na forma de discussões engajadas nos textos. 

A transposição de narrativas breves para o cinema traz inquietações quanto à forma de 

produção: há uma maior facilidade ou dificuldade acarretada pelo tamanho do texto? Há a 

possibilidade de conter uma densidade discursiva em um texto breve? A transposição de um 

texto de menor conjuntura é apta para um longa-metragem? Certamente, esses questionamentos 

não são limitados à adaptação de contos. Ao adaptar longos romances há dúvidas a respeito de 

como direcionar as opções de produção. Contudo, diante de um texto de menor porte, essas 

escolhas se diferenciam. De antemão, podemos dizer que “a força do conto não é resultado de 

sua mera brevidade, mas de sua concentração. O conto dispõe de poucos personagens, uma 

única ação principal e, principalmente, uma forma precisa que maximiza o impacto final no 

leitor” (CREUS, 2006, p. 88).  

A classificação de literaturas breves historicamente vem sendo confundida quanto a 

sua forma. A distinção perante o romance foi mais rápida e fácil devido a separação de dimensão 

textual. Contudo, há uma dificuldade maior em distinguir novela e conto. Isso porque ambos 

possuem características estruturais semelhante. Mas, mesmo que parecidos, há distinções em 

sua forma e conteúdo, o que implica diretamente da sua construção, recepção e, certamente, 

adaptação. Classificamos, então, como um conto aquele em que o texto possui um eixo singular, 

completo e autossuficiente. Diferentemente da novela, esta, por sua vez, resulta da 

fragmentação em uma série de episódios. 

Embasada nessa especificação, percebemos que para transpor um conto para um filme 

através do método de adaptação segue-se características comuns entre obras cinematográficas. 

Como todo texto fictício, o conto apresenta um narrador, personagens e enredo. Em uma 

adaptação desse gênero literário, o cinema também necessita desses parâmetros para dar uma 

dose de fidelidade à estória adaptada, não necessariamente utilizando os mesmos recursos e 

técnicas. Assim, para atingir seu objetivo, o cineasta, basicamente, tem quatro preocupações: 

tempo, espaço, personagens e os discursos ideológicos.  

Essencialmente, o conto necessita de uma introdução à estória, um clímax e um 

desfecho final. Para entrelaçar esse conjunto formativo, faz-se uso de tensões, conflitos e 
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imprevistos mediados por um ritmo que irá encaixar os acontecimentos para dar sentido à 

totalidade da obra e envolver o interlocutor. Quando nos reportamos a isso, sabemos que toda 

história se perfaz de um encadeamento de fatos, e estes são intercedidos pelo tempo. O tempo 

é um elemento de construção da narração e pode estar presente no texto como cronológico ou 

psicológico. 

O tempo cronológico é marcado pela ordem natural dos acontecimentos, tendem a 

desencadear uma sequência linear dos fatos. A sua marcação permite que o leitor possa se situar 

sobre o momento em que aconteceu determinado fato. Nos contos literários, sobretudo nos 

contos de fada, é comum iniciar-se com “Era uma vez”, podendo ou não identificar o tempo 

durante o desfecho. Muitas vezes a explanação do tempo pode ocorrer de forma implícita, 

através das descrições dos costumes de cada época. No cinema, encontra-se recursos 

alternativos para isso, como: letreiros, outdoor, capa de jornais e revistas, nos quais trazem em 

destaque a data e período; em mudanças rápidas de montagens do nascer e se pôr do sol, sol e 

chuva, etc. Com isso, o espectador compreende mais facilmente o contexto em que irá se 

introduzir a narrativa.   

O tempo psicológico é produto de uma experiência interior, não mensurável 

fisicamente, mas de forma subjetiva. É a capacidade dos personagens perceberem a passagem 

do tempo cronológico através das marcas deixadas em si. De modo que meça não a quantidade 

do tempo, mas sim a forma que foi vivida esse tempo. Cada ruptura que acontece na 

continuidade da vida dos personagens os faz mudar essa concepção do tempo. Não 

necessariamente, o tempo cronológico e psicológico serão medidos paralelamente. 

Por vezes, a complexidade do tempo no cinema está em acoplar acontecimentos curtos 

para um filme longo ou, ao contrário, condensar acontecimentos longos em filmes curtos. No 

caso da transposição de um conto para um filme, há uma dificuldade maior em transformar uma 

narrativa curta em um longa-metragem. Para que isso ocorra, é necessário alongar e/ou 

acrescentar cenas. Geralmente, isso acontece por motivos comerciais, pelos quais optam por 

uma extensão fílmica oportuna na rotina e preferência dos espectadores, para que não se torne 

maçante e tedioso. Assim,  

 

 

[...] a maioria dos filmes limitada em duração, um romance tem muitas vezes que ser 

reduzido ou simplificado para caber em, digamos, duas horas de filme. O conto, 

devido à sua própria brevidade, não apresenta esse problema. Aliás, no caso do conto, 

o problema talvez seja o oposto: com exceção do caso dos chamados curta-metragens, 

o problema surge justamente quando se tenta aumentar a duração dos eventos para 

que o filme chegue à extensão mais comercialmente aceitável do longa-metragem, 

operação na qual a história poderia ter sua força diluída e perder parte do impacto 

(CREUS, 2006, p. 87) 
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Por outro lado, a ação de acrescentar cenas pode também trazer uma densidade maior 

para a narrativa. Pois, o cineasta pode usar isso como recurso de explicações de acontecimentos 

que a Literatura traz, mas que no cinema pode não ter o mesmo efeito. É o caso de cenas 

referentes ao passado para explicar o que está acontecendo no presente, como flashbacks. Para 

essa representação usam-se recursos como o preto e branco, imagens pasmadas, ou até mesmo 

a modificação de velocidade, entre outros. Esses efeitos causam estranheza referente as imagens 

do presente. Com isso, o cineasta pode brincar com o tempo para simular os pensamentos, que 

estão sempre em comunicação com o passado e com a imaginação do futuro, ou até mesmo 

para confundir propositalmente os espectadores. 

Tudo isso tem como objetivo realizar uma conjugação verbal por parte das imagens, 

pois “o que a literatura pode transmitir com apenas uma frase, o cinema pode precisar de várias 

cenas para mostrar” (CREUS, 2006, p. 31). É o caso, por exemplo, de indicar que chegou o dia 

da entrevista de emprego que o protagonista esperava ansiosamente. Na literatura, isso poderia 

ser expressado apenas pela frase contida de adjetivos “passou a noite em claro e na manhã 

seguinte arrumou-se apressadamente”; no cinema seria preciso realizar uma sequência de 

imagens que mostrasse o personagem acordado durante a noite com expressão de ansiedade, o 

raiar do sol se despedindo da noite, o ritual matinal de levantar, escovar os dentes, se vestir, 

tomar café, tudo isso de forma apressada e até mesmo atrapalhada (como derrubar a xícara e 

sujar a camisa de café) para dar ênfase no nervosismo. Essa passagem de tempo exige muito 

mais imagens (no cinema) que palavras (na literatura). O que não significa a inferioridade de 

uma ou outra linguagem, apenas que usam recursos diferentes para conduzir o tempo 

cronológico e psicológico da narrativa.  

O tempo enriquece e expande a imaginação e interpretação da narrativa, refletindo 

diretamente na construção da obra contista e na sua recepção, assim como na sua adaptação 

cinematográfica. Da mesma forma, o espaço é outro elemento essencial e indispensável para a 

produção do conto literário e fílmico. A sua atribuição no desenvolvimento da narrativa é 

efetivamente crucial para construção não apenas física, mas subjetiva do ambiente e 

personagens envolvidos. 

A criação do espaço tem várias funções. Entre elas, há a intenção apenas de descrever 

o local em que está acontecendo algum evento, em que o autor quer situar o leitor a localização 

do personagem. No entanto, outras vezes, a descrição do espaço está absolutamente ligada ao 

fornecimento de informações sociais, psicológicas e culturais. Enfim, revela uma significação 

extraordinária para a formação e desenvolvimento do personagem. 



32 

 

 

No texto literário, o espaço é contido de discursos enquanto, através de recursos 

linguísticos, estruturam-se descrições de materiais sólidos transcritos por meio de registros 

gráficos. Essas caracterizações expõem um panorama cultural e histórico em que a obra é 

produzida, além de englobar alusões e informações que podem dar referências a futuros 

acontecimentos ou explicar algo do passado, bem como espaços institucionais, que incluem 

símbolos de autoridade, natureza, regionalidade, etc. que remetem a significados 

subconscientes. Assim, o próprio texto, por meio da sua estruturação, manifesta e deixa 

compreensível os significantes dos elementos espaciais da narrativa. Dessa forma, 

 

 

O espaço pode fazer um contraste com o íntimo da personagem, diferenciando-se das 

sensações ou sentimentos que ela demonstre; e até, moldar-se a essas sensações e 

sentimentos, representando-os. Esses espaços são, às vezes, denominados como 

espaços transitórios, pois são transitórios esses estados de consciência. (CASTRO, 

2013, p. 51) 

 

 

Pensando nisso, encontramos nos contos da literatura brasileira contemporânea 

histórias que, normalmente, se desenvolvem em centro urbanos. As narrativas clássicas que 

encenavam e descreviam o campo e cidades interioranas cederam e deram lugar para os dramas 

das grandes cidades e metrópoles. Temos nessa transição uma alegoria da evolução da vida 

social, tanto no plano individual como no plano coletivo. A maior representação se dá ao revelar 

o caos, como consequência de todo o crescimento, tanto pelo espaço físico como na psicanálise 

desse fenômeno para as pessoas. Este é um tema que atrai os leitores, pois acaba traduzindo o 

que vemos na vida real. Dessa forma, o espaço deixa de ser apenas plano de fundo e se converte 

em personagem. 

O texto escrito é composto pelo olhar do autor, no qual vai ser preenchido pela 

imaginação do leitor que criará sua própria versão do que está sendo descrito. Ao ser transposto 

para o cinema, o espaço é apresentado pelo olhar da câmera. A movimentação da câmera é 

conduzida sob controle das escolhas do diretor. Ao predestinar cada movimento, este se porta 

como primeiro telespectador, e decide qual os melhores ângulos que os futuros espectadores 

necessitariam para melhor interpretar a narrativa que vos é apresentada. Através dessa 

conjuntura, cada movimento da câmera é intencionalmente moldado para mostrar determinados 

espaços dentro de determinados tempos. Assim, tempo e espaço são essencialmente formadores 

de cenas de construção para a completude da obra. 

Na literatura contista, a linearidade é predominante na narrativa, pois sua brevidade 

necessita de uma ordem que busque entrelaçar a intriga inicial, os desequilíbrios trazidos por 

esse fato, e a solução final. Para que isso aconteça, são criadas personagens que darão vida e 
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desenvolvimento para a narrativa do texto. A função das personagens é primordial para a 

conjuntura da obra. Estas darão singularidade à obra, pois o enredo comumente pode se repetir 

em diferentes histórias, porém, são as personagens que nos farão diferenciá-las. Contos 

diferentes podem resumir as mesmas ações mudando apenas os nomes, atributos e 

características dos personagens.  

Ações feitas por personagens distintos trazem significados diferentes. Uma 

personagem de uma obra pode passar por situações rotineiras que não implicará em nada na sua 

vida. A mesma ação, realizada por outra personagem, pode significar inúmeros significados 

construtivos do seu desenvolvimento. Isso acontece, porque “atos idênticos podem ter 

significados diferentes e assumir funções diferentes na medida em que os elementos 

morfológicos da ação, sempre em relação ao contexto do conto, sejam diferentes.” (VIEIRA, 

2001, p. 599). Com isso, é formada a singularidade de cada personagem. 

As personagens são figuras de extrema importância para a obra, não apenas em sua 

construção estrutural. A representação das personagens vai além do ser que completa a 

descrição da narrativa. Suas características, ações, performance e atributos estão ligadas a 

significados internos, e até mesmo externos à obra. Essa qualificação dá ao texto uma força 

maior de representatividade, na qual é possível fazer equiparações com personalidades sociais. 

Em outras palavras, cada personagem, além da sua função dentro da narrativa, possui a 

capacidade de representar pessoas da vida real. Isso pode gerar uma identificação do leitor com 

o que se está lendo ou assistindo, gerando, assim, uma empatia com a narrativa. Tendo isso em 

vista, percebe-se que à medida que o tempo passa e a evolução das sociedades desenvolve-se 

de maneira constante, as características do texto escrito e cinematográfico se modificam. Isso 

porque  

 

 

A vida real cria sempre figuras novas, brilhantes, coloridas, que se sobrepõem aos 

personagens imaginários; o conto sofre a influência da realidade histórica 

contemporânea, do epos dos povos vizinhos, e também da literatura e da religião, tanto 

dos dogmas cristãos como das crenças populares locais. O conto guarda em seu seio 

traços do paganismo mais antigo, dos costumes e ritos da Antigüidade. Pouco a pouco, 

o conto vai sofrendo uma metamorfose, e suas transformações também estão sujeitas 

a determinadas leis (PROPP, 2001, p. 49). 

 

 

Dessa forma, as transformações sociais modificam também a personificação das 

personagens. Mesmo que a sua função dentro da narrativa não mude o seu estereótipo é 

perceptivelmente diferente do que era comum há décadas anteriores. Vemos nisso uma 

influência externa agindo diretamente na construção interna da obra. Além de revogar conceitos 

ultrapassados, a reformulação estética das personagens ecoa, sobretudo, na representatividade 
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e discussões sociais atuais, adentrando, assim, no desenvolvendo de novos discursos 

ideológicos. 

A literatura e cinema são meios de comunicação de alta performance no 

compartilhamento de discussões ideológicas, ultrapassando seus atributos formais. Suas 

descrições, enredos e desfechos são permeados de dramas, fatos e situações interligadas à 

sociedade de seu tempo. A caracterização das personagens, estética e psicologicamente, os 

conflitos cotidianos, e a união de todos os elementos representam o contexto histórico da 

construção da obra. Revelam, assim, pensamentos sobre cultura, sociedade, espiritualidade e 

diversos temas ligados a formação pessoal e grupal. Tornando-se, dessa forma, um meio agente 

no crescimento intelectual e crítico de quem faz uso dessa arte. Desse modo, 

 

 

De um ponto de vista sociológico, os contos seriam uma espécie de espelho das formas 

sociais, apresentariam valores morais, o certo, o errado, o limite, a transgressão, a 

bonificação, a punição, o bem, o mal, uma ética e estilo de vida que fundamentam a 

construção das representações e auxiliariam no assentamento do homem em sociedade 

(TONIN, 2012, p. 14). 

 

 

Pensando nisso, vemos que a dimensão da arte contista, em sua forma escrita ou 

fílmica, supera a dimensão imaginária subjetiva. O conto tem a capacidade de utilizar o 

imaginário como meio que levará o ser a trazer para a realidade a contextualização da sociedade, 

em que irá proporcionar a compreensão do reconhecimento do próprio ser, suas identidades, 

aceitações, intolerâncias e significados sociais. O dinamismo do conto outorga a ressignificação 

da sociedade. Suas mudanças estruturais contribuíram, de certa forma, para uma ruptura de 

pensamentos moldados. 

É inegável que a realidade social tem ampla influência na literatura e no cinema. 

Certamente, o texto de um conto possui críticas e discussões de fatos da sua época de criação. 

No processo de adaptação desse conto, a determinação da sociedade vigente direciona a forma 

de produção do filme. Isso porque a intenção, na maioria das vezes, é refletir as metamorfoses 

ocorridas para compreender a atualidade do meio social. Dessa forma, os contos estão sempre 

sendo reformulados e reinventados, evidenciados pelas produções cinematográficas. 

Ao observamos esses elementos comentados acima, vemos as principais constatações 

do conto em sua totalidade. O conhecimento desses subsídios é importante para a compreensão 

do processo de transposição de um conto para um filme. Todo o procedimento de adaptação de 

um texto breve para uma obra cinematográfica possui singularidade, pois traz em si 

características próprias que desencadearão no processo de recepção dos espectadores. Esta 

também é afetada pelas modificações da obra original. Com isso, é efetivo que toda adaptação 
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formula uma nova obra. Isso porque “as obras literárias, em si mesmas, não permanecem 

constantes, enquanto as suas interpretações se modificam” (EAGLETON, 2003, p. 115). Assim, 

toda a linguagem de uma nova obra acarreta novas possibilidades de análises e críticas distintas 

da obra adaptada. 

Sob essas vertentes, podemos observar as obras do escritor brasileiro João Guimarães 

Rosa que, repletas de apelos imagéticos, problematiza a posição do homem em sociedade das 

mais diferentes formas. Com essa essência, foram transpostas para outros sistemas semióticos, 

sobretudo, ao cinema. As obras rosianas adaptadas buscam levar para espectadores releituras 

dos grandiosos textos literários escritos por esse autor que se destacou pela sua inovadora 

técnica narrativa. Além de mostrar uma nova estética estrutural, inovou a representação do 

homem, enquanto ser social, na busca de compreender o significado do seu interior. 

Guimarães Rosa iniciou sua carreira literária com a publicação do livro de contos 

Sagarana (1946), um marco na evolução da literatura brasileira. O regionalismo de Rosa deixa 

de dar ênfase à paisagem natural para focalizar o ser humano em conflito com a sociedade e 

consigo mesmo. Dessa maneira, o autor utiliza a personificação de personagens com 

particularidades regionais, mas que acabam revelando uma dimensão universal. Assim, sua 

obra reflete a dualidade entre o conflito do mundo exterior e interior, colocando em contraste a 

idealização do real e abstrato, do mundano e divino, alocando em ascensão o ceticismo. Com 

isso, seus textos provocam angústias, dúvidas e agitação. 

Como contista, Rosa caracteriza-se pela preocupação com a linguagem. Esta é 

rebuscada por utilizar recursos oratórios regionais, termos coloquiais típicos do sertão e, 

especialmente, o uso de neologismos e arcaísmos. A exploração de novas estruturas sintáticas, 

o fez recriar a linguagem. Seus escritos ambientam-se quase todos no sertão brasileiro, sendo 

marcados pelas influências cotidianas e culturais dos povos dessa região. O autor transparece o 

misticismo do sertão através da religiosidade, baseando nos extremos entre o bem e o mal, 

reconhecendo nesse lugar um espaço metafórico e metafísico. 

O domínio do conhecimento do sertanejo e sua ambientação local vem, segundo o 

próprio autor, das suas vivências e experiências. Apesar de ter uma vasta bagagem intelectual 

formada por estudos e trabalhos nas regiões metropolitanas do Brasil e do exterior, as raízes 

interioranas permaneceram presentes em sua formação pessoal e perpassada para suas obras. A 

genialidade do escritor na criação dos seus contos se encontra exatamente em unir a 

simplicidade e rebuscamento linguístico de forma que evidencia o ganho de conhecimento dele 

por todos os caminhos percorridos. Ao ser questionado sobre isso, ele explica:  
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¹Informações encontradas em artigo sobre a relação de Guimarães Rosa e o cinema, com ênfase nas suas obras 

literárias adaptadas, pela revista Prosa, Verso e Arte. 

 

[...] Quando eu saio montado num cavalo, por minha Minas Gerais, vou tomando nota 

de coisas. O caderno fica impregnado de sangue de boi, suor de cavalo, folha 

machucada. Cada pássaro que voa, cada espécie, tem vôo diferente. Quero descobrir 

o que caracteriza o vôo de cada pássaro, em cada momento. Não há nada igual neste 

mundo. Não quero palavra, mas coisa, movimento, vôo. (ROSA, 1989) 

 

 

Por meio desse enxerto, podemos perceber que o autor privilegia a essência. Ou seja, 

não apenas fazia um acoplado linguístico de palavras, mas dava forma a poesia presente as 

coisas materiais e sentimentos palpáveis e absorvidos pelos seres. Talvez seja por essa 

singularidade, sua obra seja uma das mais cobiçadas e, paralelamente, mais difíceis de se 

adaptar. Muito explorados, os textos rosianos foram transcritos para as telas cinematográficas 

(longas e curtas-metragens e documentários); telenovelas; séries, minisséries e especiais. 

Romances, novelas e contos foram reescritos para distintos meios de comunicação, alguns com 

críticas positivas, outras negativas. Mas, de fato, a obra de Rosa se expandiu para além do 

universo literário, ganhando espaço na convenção de diversos tipos de leitores e espectadores.  

A relação de Guimarães Rosa com o cinema iniciou-se, oficialmente, com a adaptação 

do livro Grandes Sertões: Veredas (1956), filme intitulado Grandes Sertões (1964) com direção 

de Geraldo Santos Pereira – antes, já era percebido diálogos da obra sua obra em filmes 

regionalistas, como em Deus e o diabo na terra do sol (1964) de Glauber Rocha. Entre muitas 

produções desse ano aos dias atuais, Matum (2007), de Sandra Kogut, filme baseado no livro 

homônimo, também se destaca em adaptações romanescas do autor. Obtendo sucesso na 

literatura, seus romances e novelas cada vez mais foram levados para o universo  

cinematográfico. Mas, sem dúvidas, foram seus contos que levaram mais uma vez Guimarães 

ao esplendor. 

 Em 1965, Roberto Santos lança A hora e a vez de Augusto Matraga, baseado no conto 

homônimo presente na obra Sagarana. Em 1973, Paulo Thiago faz sua versão de O duelo, 

também presente em Sagarana; Cabaret Mineiro (1980), inspirado em “Soroco, sua mãe e sua 

filha”, é criado por Alberto Prates Correia; em 1984, levou para as telas Noites do Sertão, 

baseado em “Buriti”; Nelson Pereira dos Santos dirige em 1993 o longa A terceira margem do 

rio, inspirado nos contos “A terceira margem do rio”, “A menina de lá”, “Os irmãos”, 

“Fatalidade e sequencia” do livro Primeiras estórias; Outras estórias (1999) por Pedro Bial, 

reuni cinco contos do livro homônimo; em 2015, é lançado outra releitura do conto A hora e a 

vez de Augusto Matraga, agora dirigido por Vinicius Coimbra; também em 2015, chega às telas 

Meus dois amores, de Luiz Henrique Rios, obra embasada no conto “Corpo fechado” também 

presente no livro “Sagarana”.¹
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Observamos, então, que os contos de Guimarães estão fortemente presentes no 

cinema nacional. Apesar de não ter participação nos roteiros, sua especificidade linguística 

se mantém ligada às estruturações das obras. Com isso, suas transformações sintáticas e 

morfológicas na Literatura foram perpassadas para o Cinema. Além de fragmentar a 

linearidade vista nos padrões tradicionais dos textos literários, sua escrita sugere a 

descontinuidade do tempo, ressignificando o habitual, bem como universalizou o sertão ao 

ponto do espaço e seus personagens serem identificados em outros contextos do país e do 

exterior. Essa ousadia instruiu as adaptações de suas obras para as telas cinematográficas 

que, independente da qualidade técnica, não se desprendem da marca do autor. Diante dessa 

discussão, decidimos, pois, analisar a obra cinematográfica A hora e a vez de Augusto 

Matraga (2015), para observar como a obra rosiana se sustenta na contemporaneidade e 

percorre limites além dos literários, embasados na teoria do processo de adaptação de contos 

discutida aqui. 

 

 

3 A HORA E A VEZ DE AUGUSTO MATRAGA: MÚLTIPLAS 

INTERPRETAÇÕES 

Ao estudarmos uma obra literária automaticamente formulamos questões, dúvidas, 

hipóteses, negações e afirmações sobre o que se leu. Tudo isso faz parte da interpretação, 

esta é fundamental para a compreensão dos textos. Ao longo dos anos e avanço da crítica 

literária o leitor ganhou cada vez mais espaço nos estudos literários, percebeu-se a sua 

importância e necessidade para a completude da obra. Diagnosticou-se que uma obra pode 

ter diversas interpretações. Por conseguinte, observamos que suas possibilidades 

hermenêuticas podem aumentar ao serem passadas para outra arte. 

Consideramos que “a palavra hermenêutica significa a ciência ou a arte da 

interpretação” (EAGLETON, 2003, p. 91), seu campo de estudo varia entre muitas 

subcategorias que explicam esse segmento em diversos âmbitos. Contudo, ao delimitarmos 

na esfera narratológica, vemos que sua categorização foi debatida arduamente até chegar-se 

à conclusão de que a concretização da obra é efetivada no seu momento de recepção. Essa 

concepção pode ocorrer de diferentes formas e surgir distintas percepções sobre o mesmo 

texto. Com efeito, analisar uma interpretação é uma tarefa complexa que necessita de um 

campo de estudo capaz de nos levar a entender como um texto pode ter várias interpretações, 

sem uma anular a outra.  
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De fato, um objeto textual pode ser expresso de várias maneiras, de modo que não 

podemos chegar a uma conclusão exata da intenção do autor, a não ser que o próprio fale. 

Mesmo assim, este deixa brechas para fazermos nossas próprias considerações. Dessa forma, 

a obra se torna aberta, de modo a funcionar como  

 

 

[...] proposta de um "campo" de possibilidades interpretativas, como configuração 

de estímulos dotados de uma substancial indeterminação, de maneira a induzir o 

fruidor a uma série de "leituras" sempre variáveis; estrutura, enfim, como 

"constelação" de elementos que se prestam a diversas relações recíprocas. (ECO, 

1991, p. 150) 

 

 

Dessa maneira, ao escrever, o autor é fonte de origem da sua obra. Esta é conduzida 

pela materialização dos pensamentos do escritor. Sua estrutura é fortificada pela maneira 

com que o autor forma seus padrões e estilo ao transcrever sua percepção dos temas 

envolvidos, de forma que sua personalidade se conserva presente. Paralelamente, tendo em 

vista a compreensão dos textos, colocamos em evidência a posição do leitor diante do que 

se lê. Em decorrência das suas vivências e experiências ao longo da sua formação, o leitor 

está condicionado a atuar de acordo com a sua visão de mundo perante o texto. Desse modo, 

a linguagem de uma obra está sempre em movimento, isso porque “as significações variam 

ao longo da história, ao passo que os sentidos permanecem constantes; os autores dão 

sentidos às suas obras, ao passo que os leitores lhe atribuem significações” (EAGLETON, 

2003, p. 92). Os significados não são esgotados pela intenção do autor. 

Quando uma obra passa de contexto histórico para outro, de uma cultura para outra, 

de um grupo social, gênero, ou faixa etária para outra, novos significados podem ser 

extraídos. Dessa maneira, toda interpretação é situacional. Pode ser modelada e limitada 

pelos critérios historicamente relativos, exteriores e interiores, à obra. Com isso, através da 

hermenêutica, podemos perceber um diálogo entre passado, presente e futuro. Pois, uma 

mesma obra pode revelar diversas significações à medida que é posta em novos contextos 

interpretativos. Percebemos com isso que 

 

 

O texto é mudo. Entre o texto e o leitor, estabelece-se uma relação assimétrica na 

qual apenas um dos parceiros fala pelos dois. O texto é como uma partitura musical 

e o leitor como o maestro que segue as instruções da notação. Por conseguinte, 

compreender não é apenas repetir o evento do discurso num evento semelhante, é 

gerar um novo acontecimento, que começa com o texto em que o evento inicial se 

objetivou [...]. Em outras palavras, temos de conjecturar o sentido do texto porque 

a intenção do autor fica para além do nosso alcance (RICOEUR, 1976, p. 86). 
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A ampliação dos métodos interpretativos e sua flexibilização, baseados na 

transformação histórico-cultural da sociedade, segue um primado ideológico. A necessidade 

de interpretarmos novos signos em obras consagradas deriva do modo como estes textos nos 

transmitem novas sensações e experiências dentro das mudanças sociais. A continuidade 

destes clássicos (ou novas obras) revela a possibilidade de uma nova compreensão da 

sociedade. Isso porque personagens, temáticas e debates de uma obra podem ser associados 

às problematizações da sociedade vigente ou ser reconstruídos pelos efeitos da mesma. 

Assim, os limites interpretativos de uma obra ultrapassam as possibilidades discursivas 

intencionais de seu princípio. 

Para compreender um sentido almejado é necessário um processo de interpretação. 

É perceptível que “o texto enquanto todo e enquanto totalidade singular pode comparar-se a 

um objeto que é possível ver a partir de vários lados, mas nunca de todos os lados ao mesmo 

tempo” (RICOEUR, 1976, p. 89). Por conseguinte, a compreensão acontece por meio de 

determinadas significações perceptíveis atribuídas às escolhas analíticas que realizamos no 

ato de ler. Ou seja, implicitamente nossas interpretações estão sempre sendo construídas 

pelas associações que fazemos ao que aprendemos ao longo da vida juntamente com o que 

buscamos adquirir com o texto lido. 

Dessa forma, uma obra terá um significado individual para cada pessoa. Do mesmo 

modo, ao traduzirmos um texto para outros sistemas semióticos encontraremos novos 

sentidos, pois nossa cognição passará por um novo processo de interpretação individual, 

tanto de forma interna como externa à obra. No caso da adaptação cinematográfica, o 

cineasta deve ser visto como aquele que estabelece uma reconstrução imaginária, pois 

reconfigura o reflexo social atual na estruturação de uma nova leitura de uma obra escrita 

em outra época. 

O fenômeno hermenêutico nos proporciona, então, estabelecer uma mediação das 

significações originais da obra com a dinamicidade da sociedade, realizando uma 

intertextualidade do movimento da obra com o movimento do intérprete, dando sentido a 

cada recepção. Interpretar, portanto, é admitir a existência de uma linguagem entre o texto, 

sua história e a nova interpretação. Dessa forma, o funcionamento de uma narrativa, seja 

escrita ou cinemática, se explica levando em consideração a sua atualização textual e o 

receptor. Nessa hipótese, a obra estabelece novas formas sem que sua essência seja alterada. 
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Sob essas considerações, verificamos que o conto A hora e a vez de Augusto 

Matraga, de Guimarães Rosa, foi interpretado em diversas óticas, proporcionando diferentes 

análises e discussões. Vejamos, pois, algumas delas.  

  

 

3.1 O estudo do conto rosiano e suas possibilidades analíticas 

O conto A hora e a vez de Augusto Matraga encontra-se na obra Sagarana (1946), 

escrita pelo autor João Guimarães Rosa. O livro contém nove contos, todos ambientados nos 

limites espaciais do sertão de Minas Gerais e trazem como temática a vida do povo, as 

paisagens, cultura e costumes desta parte interiorana do Brasil. Sendo assim, a consideramos 

uma obra literária regionalista. Traz uma linguagem inovadora por meio da qual o autor 

consegue contextualizar questões existenciais desse universo cabíveis de reflexões de outras 

sociedades mundiais. 

O conto retrata a história de Augusto Matraga determinada por duas fases. A 

primeira destaca sua vida constituída de expressões e tradições associadas à formação social 

do protagonista, suas principais caraterísticas e costumes rotineiros, bem como apresenta os 

personagens adjacentes que influem em seu cotidiano. Destacado isso, acontece o episódio 

que marca o clímax da estória, pelo qual se faz ponte para o encaminhamento da segunda 

fase. Esta configura-se pelas consequências nas quais acarreta as mudanças psicológicas do 

personagem. 

Filho do fazendeiro e coronel Afonso Esteves, órfão de mãe, Augusto Matraga era 

conhecido por todos na região como Nhô-Augusto. Dono de muitas terras entre as Pindaíbas 

e o Sacoda-Embira, no sertão de Minas Gerais. Reconhecido pela sua frieza e perversidade, 

a ele eram atribuídos adjetivos que o caracteriza como homem “duro, doido e sem detença, 

como um bicho grande do mato” (ROSA, 2017, p. 299). Costumava deixar a mulher 

(Dionóra) e a filha (Mimita) em casa enquanto aproveitava os prazeres da sociedade.  

Temido por todos, era visto como aquele que sempre cumpria sua palavra quando buscava 

fazer a justiça que lhe convinha. Contudo, a alta propensão aos jogos o levou à perda da sua 

herança e fortuna aos poucos; ficou endividado e passou a ser perseguido por outros 

fazendeiros. Ao perceberem o destino que o patrão estava sentenciado, seus capangas o 

abandonaram e passaram a servir seu maior inimigo: o Major Consilva. Por sua vez, a esposa 

não via mais sentido conviver em seu casamento já fracassado e também decidiu ir embora. 



41 

 

 

Tomado de raiva e desespero, Augusto decide ir enfrentar seu inimigo sozinho, 

mesmo avisado da má ideia por seu empregado Quim Recadeiro. Capturado por uma 

emboscada, é atacado e espancado violentamente quase até a morte pelos capangas de 

Consilva, sem mesmo conseguir chegar perto do major. Com ordens para matar, os homens 

o levam para longe, no meio do matagal, onde acreditam que Augusto morrera após cair em 

um barraco. Marcado por uma cruz, o lugar no suposto assassinato não é averiguado e o 

corpo não é encontrado. O que ninguém esperava é que Matraga sobrevivera e sob cuidados 

se recuperou dos graves ferimentos. A partir disso, inicia-se a nova fase da vida da 

personagem. 

Durante o processo de recuperação, Nhô-Augusto recebe a visita do padre da 

região. O seu discurso sobre a importância da fé, da reza e do trabalho, juntamente com a 

influência religiosa do casal que o salvara, causou um efeito percebível na sua mentalidade 

e movimentou a iniciação da sua mudança de vida. Nhô-Augusto decide mudar o seu destino 

e passa a viver em busca da sua redenção, perdão dos seus pecados e salvamento da sua 

alma. Tudo isso o faz descobrir novos simbolismos e sentidos, criando uma nova identidade. 

Distintas experiências o colocam em posições de escolhas pertinentes, nas quais o conduzem 

para seu destino final. 

Sem dúvidas a qualidade, o prazer lúdico dos trocadilhos e sertanismos, o trabalho 

sonoro e poético com a proza na escrita de Guimarães Rosa criou uma obra estonteante capaz 

de abarcar diversos temas discursivos. Ao longo do texto, o protagonista passa do mal ao 

bem, da perdição à salvação. Para alcançar essas transformações, atravessa inúmeras 

situações agentes de sua recriação espiritual. Todas essas mudanças e dinamicidade na obra 

trouxeram distintas sensações e interpretações do texto. Por este motivo, é estudada sob 

várias perspectivas. Destacam-se, principalmente, temas como: religiosidade; regionalismo; 

o trágico; semiótica e mitologia. 

Comumente trabalhado em suas obras, Guimarães Rosa habitua a religião e 

espiritualidade em torno dos seus personagens. Característica regida pela representação 

histórica do Brasil, em que em todas as culturas vigentes têm, fortemente, bases religiosas 

em sua formação. Sobretudo, o sertão brasileiro é vestido de simbolismos e misticismos 

propagados através do cristianismo, principalmente. Munidos de esperança, os sertanejos 

buscam refúgio na fé cristã, e tentam com isso conseguir a sobrevivência e conquistar a 

salvação póstuma. Em estudos sobre o conto A hora e a vez de Augusto Matraga, percebeu-

se que a religiosidade é um aspecto presente, se manifestando desde o início ao final da trama 
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em determinadas situações preponderantes. A luz da abordagem de alguns pesquisadores, 

percebemos a sua relevância na narrativa para a construção da personagem principal. 

João Batista Pereira (2016) reflete sobre a configuração da violência ao acreditar 

que esta é condiciona à natureza brutal da sociedade sertaneja, de maneira que a religião 

também edifica formas de opressões, operando sobre os princípios éticos e morais que 

definem a subjetividade do personagem principal. Em sua visão, à medida que o protagonista 

abandona as práticas cristãs e se volta para a face secular do sertão, a força religiosa e 

mudança espiritual buscada por Augusto foram insuficientes para redimir os pecados da sua 

alma. 

Sua discussão nos mostra que, convencidos da existência de um paraíso prometido 

como recompensa, os cristãos vivem a “insondável sina de carregar o peso da vida, com ritos 

de conversão religiosa” (PEREIRA, 2016, p. 129) na busca de um caminho que os direcione 

à graça divina, de acordo com a religião. Restringir-se do mundo secular, renunciar às coisas 

terrenas, abster-se de prazeres mundanos, revolvendo-se a si, buscando uma compreensão e 

aceitação de uma vida ressignificada aos ensinamentos de um Deus, são as vias que podem 

levá-los ao renascimento do espírito e à eternidade. 

Na estrutura do gênero conto, é essencial a explanação de um acontecimento que 

marca o clímax da estória e impacta decisivamente o enredo, a partir do qual a tensão se 

desenlaça na mudança de posicionamento, tanto da ação como na ordem psicológica do 

protagonista. No conto de Rosa, este acontecimento surge com o acidente de Augusto, 

manifestando, a partir disso, a religiosidade no interior do protagonista. Componente de 

transformação, esta reordenará a sua visão de mundo, o levando ao desapego às 

superficialidades e incumbindo princípios inéditos de vida que envolve a sua nova 

existência. 

O modo pelo qual Rosa desenvolve a caracterização da religiosidade em sua obra é 

singular. Por sua vez, essa narrativa nos leva a não apenas elevar a exaltação dos deuses: 

conduz à discussão de como a religião pode ganhar ressignificação em cada cultura, e ter um 

efeito diferente em cada pessoa, conforme esta é formada sob influência de diferentes 

costumes. Dessa forma, a imposição de uma conversão pode transfigurar uma introspecção 

psicológica. Sobre isso, Pereira (2016) elucida que “o período de vida que antecede a 

conversão é apresentado como uma época de convicções errôneas e julgamentos falhos, 

alcançando injunções sociais e a própria vocação individual” (p. 131), isso pode acarretar o 

afastamento de nossa identidade e gostos pessoais. Nessa perspectiva,  
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Conectada com valores disseminados na Alemanha luterana a partir do século 

XVIII, essa leitura pia de mundo antevê que as sendas percorridas pelos 

convertidos não são iluminadas apenas com o apelo espiritual interiorizado pelas 

leis da Providência. Ainda que elas portassem a Verdade definitiva, mantida sob 

o domínio exclusivo de Deus, há uma contraparte terrena a ser cumprida, afigurada 

na vontade e determinação exigida de um servo d‘Ele na terra. O descolamento 

dessa visão de mundo para os sertões mineiros prenuncia como vã a tentativa de 

Nhô Augusto manter-se longe do ânima violento que singularizava sua vida. Após 

longos invernos de práticas cristãs, a força do acaso delibera sobre o futuro pelas 

sendas do passado (PEREIRA, 2016, p. 131). 

 

 

De acordo com essa reflexão, Nhô-Augusto passa por um processo de conversão 

em uma tentativa de mudar completamente sua mentalidade e posicionamento social. 

Contudo, a sua influência identitária do seu mundo primário está presente inconscientemente 

e é evocada por fatores externos que não foram sucumbidos pelas imposições religiosas, 

incapazes de desfazer totalmente do seu instinto violento. A sua ressignificação de valores 

somados a sua formação violenta criada pela dinâmica social do universo do sertão dá uma 

nova instancia de justiça. Assim, ao passar por uma longa trajetória de penitência e 

aprendizados, Augusto se submete a uma nova modalidade de violência e brutalidade. 

Nesse ponto, a análise de Jorgemar Teixeira e André Tessaro Pelinser (2017) 

corrobora a ideia de que o sertão, como espaço geográfico constituído de peculiaridades e 

atributos singulares, contribui para a construção da personalidade das personagens através 

da religiosidade marcada nesse ambiente. Em razão disso, é relevante perceber que ela é 

elemento construtor da obra de Rosa, pois a personificação das personagens é representativa 

de discussões além da interioridade do texto. Desse modo,  

 

 

A religiosidade em Sagarana [...] também se apresenta de modo mais ordinário, 

quando esposa a regionalidade e identifica o tipo de relação social que se 

estabelece nos espaços representados na obra. É exemplar, nesse sentido, o 

envolvimento entre política e religião, assinalando particularidades de práticas 

sociais que ganharam destaque em diversas regiões do interior do Brasil, sobretudo 

na primeira metade do século XX, como vastamente documentado na Literatura 

(TEIXEIRA; PELINSER, 2017, 115-116). 

 

 

Com as descentralizações temáticas na literatura, a partir do final do século XX, o 

campo religioso se tornou enfático nas representações do sertão. Nas escritas de Guimarães 

Rosa é perceptível a escolha de alguns nomes bíblicos para seus personagens. Em Sagarana, 

por exemplo, encontramos Laio, Salãthiel, Maria, Marcos, Estêves, entre outros. Essa 

imposição assinala, portanto, não apenas uma figuração, mas as ligações das personagens 
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com as escrituras bíblicas, reforçando suas características pessoais. De modo que as suas 

ações e falas alcancem remissões intertextuais às parábolas bíblicas. 

O efeito poético atraído pela interpretação dos nomes pode inferir em profundas 

análises que se desenvolverão pela narrativa, no que tange a personagem Augusto Esteves 

não é diferente. De acordo com Teixeira (2017), “Augusto” provém de derivações oriundas 

do Latim, indicando em seu significado o “consagrado/sagrado”. Por sua vez, “Esteves” 

originando-se na cultura portuguesa, significa “coroa”. Em razão disso, podemos dizer, a 

partir de uma tradução literal, que o personagem é tido como um líder abençoado, querido 

pelas entidades divinas. No entanto, “ao afirmar que Matraga não é Matraga e não é nada, o 

narrador instaura uma ambiguidade no cerne do protagonista, assinalando a existência de 

uma personalidade vacilante, hesitante. Há, portanto, dois sujeitos: Augusto Estêves e 

Matraga” (TEXEIRA; PELINSER, 2017, p. 122). Nessa perspectiva, ao mudar de 

personalidade, o nome torna-se elemento plurissignificativo na construção na narrativa. 

Ao tornar-se Matraga, a personagem assume outra postura que o encaminhará para 

uma composição da sua transformação existencial, que acontece de forma gradativa. Clarissa 

Barbosa e Carlos Queiroz (2017), enfatizam que a mudança de nome é um ponto de partida 

para a trajetória de mutação. Essa modificação abstém o plano superficial, ultrapassa o plano 

de caracterização e converte-se na formação de um novo ethos. Por isso, é importante 

observarmos a colocação dos nomes que Augusto assume no decorrer das fases da sua vida. 

Cada um representará o seu desenvolvimento espiritual atuante na sociedade em cada 

momento. Neste caso, com a atuação do novo nome podemos fazer a seguinte ligação: 

 

 

Matraga é um neologismo de matraz, cujo significado etimológico associa-se a um 

vaso utilizado para operações alquímicas que envolvem transformações 

elementares e anímicas. Este termo, sendo usado no título para significar 

metaforicamente o personagem, indica a sua capacidade de atuar como um 

alquimista de sua própria existência, moldando-a a partir de uma essência de barro, 

própria a um homem violento, cheio de desejos e vícios carnais, para a construção 

de uma existência de ouro, elevada espiritualmente, alcançada a partir da 

penitência, da meditação e do trabalho cujo clímax é o momento de sua “hora e 

vez” [...]. A “hora e vez” possui significados variados no imaginário religioso. No 

catolicismo romano, esta expressão ganha um significado mais particular na 

história de cada indivíduo, associando a hora da morte ao momento decisivo para 

a definição do destino de cada pessoa dentro da história de sua eternidade. Um dos 

cinco sacramentos relevantes no desenvolvimento espiritual de um fiel é a 

extrema-unção, antecipada pelo arrependimento, algumas vezes, reforçado pela 

confissão.  A extrema-unção é considerada um “sagra viático”, por ser considerada 

um artifício de “alívio” na condução da alma do cristão à casa do Pai ou, 

metaforicamente, ao céu. (BARBOSA; QUEIROZ, 2017, p. 2) 
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Esta carga filosófica, refletida como o pseudônimo, é elemento primórdio para a 

mudança postural da personagem, na qual inicia a ação comum na história dos cristãos em 

busca da salvação: o arrependimento e sustentação da fé diante das adversidades. Este 

processo é alimentado inicialmente pela fala do padre e ratificado constantemente pelos pais 

postiços. Todos mostram para Augusto a sua sina de pecador e o caminho para sua redenção. 

A imanente aceitação revela uma mutação psíquica refletida na sua reinvenção 

comportamental. 

Nesse sentido, a vida de Matraga está a todo tempo entre o sagrado e o profano. 

Bruno Cardoso e Cristian Santos (2015) defendem que – por meio da figura do jagunço e do 

sertanejo – Guimarães Rosa rompe com a dicotomia entre o bem e o mal presente em 

algumas tradições cristãs, propondo um conflito entre esses dois extremos de forma que 

ambos são encontrados imbricados entre si. O conto em questão cria uma intertextualidade 

com o texto bíblico, cujo ápice se dá quando o herói imoral assume aspectos messiânicos. 

Ao abrir-se a uma nova modalidade de cristianismo, na qual é marcada pela 

redenção do pecador destinada a santificar o corpo e o espírito, o conto ganha uma nova 

dimensão e denota uma transição em que a personagem busca, através de caminhos 

abstrusos, a sua conversão. Nesse momento, a figura do padre é colocada como 

impulsionadora. Este revela o universo de Cristo – aos modos do catolicismo. A simbologia 

cristã é propagada por meio da “expiação, penitência, demônio, reino do céu, conversão, 

pureza, santidade. Tornar-se semelhante a Jesus, na visão do padre (no conto, uma espécie 

de metonímia do cristianismo como um todo) é abster-se de qualquer vestígio de pecado, é 

adentrar no terreno do sagrado, sem haver qualquer brecha para o espaço do profano” 

(CARDOSO; SANTOS, 2015, p. 126). Nesta linha, Matraga cede à dicotomia entre o 

sagrado e o profano, e se rende à retórica do discurso do padre. 

Contudo, o que podemos perceber é que ocorre uma falsa santidade, à medida que 

Matraga oculta o seu passado de profanações e pecados mundanos aos moradores do 

povoado onde tenta criar uma nova vida. Para eles, a personalidade de Augusto é baseada 

nas caridades, trabalho e fé do jovem. Porém, vemos essa ilusão se deteriorar à medida que 

ele instaura e fomenta o discurso “p’ra o céu eu vou, nem que seja a porrete!” (ROSA, 2017, 

p. 309). Isto denuncia a permanência da sua natureza interior ainda presente internamente, 

na qual é concebível obter justiça com violência. Diante disso,   
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O que se desenha, a partir desse momento do conto, é o fato de tal conversão de 

Augusto Matraga ocorrer numa espécie de processo de reversão. Isso se sustenta 

tendo em vista que, Augusto, conquanto deseje ser cristão, purificado de toda 

mácula, não experimenta sê-lo inteiramente, uma vez que seu coração, o cerne [...] 

jamais experimenta essa conversão completa, embora, aos olhos do povoado de 

Tombador, o personagem aparente vivê-la (CARDOSO; SANTOS, 2015, p. 127-

128). 

 

 

Este conflito é posto em evidência em algumas situações ao longo da narrativa. 

Augusto Matraga é colocado em provação diversas vezes, em muitas passa pelo teste sob os 

preceitos religiosos. Mas, paralelamente, o desejo inconsciente de voltar à velha postura se 

revela por meio de motivações exteriores. Quando chega a sua “hora e vez”, a luta entre seus 

conflitos internos tende para o lado mais forte, que se mostra na rendição ao profano, pelo 

qual é imposto a justiça feita com as próprias mãos. 

Ao recriar a relação do brasileiro com o catolicismo popular, Guimarães Rosa 

reinventa a relação filosófica do homem com a religião. É relevante perceber, pois, que para 

alcançar isso foi enfatizado a ligação da religiosidade com o sertanejo e seu espaço natural. 

Para construir artisticamente um espaço ficcional enfatizando suas especificidades e 

singularidades que lhe tornam conhecidos, o autor recorre a diversos artifícios e figurações 

minuciosas que irão proporcionar o objetivo almejado. Para tanto, são construídos estes 

caminhos para que o leitor consiga visualizar e interpretar as práticas regionais 

representadas. Logo,   

 

 

Essa escrita sinestésica envolve o leitor como se o autor buscasse transcender a 

compreensão intelectual do texto, apelando para o domínio das sensações como 

forma de interpretar e visualizar as práticas regionais representadas. O emprego 

de tais procedimentos parece capaz de individualizar os contextos representados, 

como se verifica no trabalho com o sincretismo religioso. A fusão de várias 

crenças heterogêneas, e por vezes antagônicas,  descreve uma maneira 

peculiar de crer e sentir-se amparado por vezes antagônicas, descreve uma maneira 

peculiar de crer e sentir-se amparado por seres imateriais e energias estranhas ao 

pensamento racional (TEIXEIRA, 2017, p. 121). 

 

 

Dessa forma, a relação entre religiosidade e espaço está empregada através das 

superstições e sincretismo que giram em torno das personagens. Com efeito, registram e 

recriam as regionalidades ao remeter-se a figurações características de construção histórica. 

Valendo-se das crendices do sertão, retrabalha-se a religiosidade local explorando-as de 

maneira meticulosa, de forma a entrelaçar discursos tradicionais à realidade contígua. 

Uma outra leitura que pode ser feita no conto de Rosa, destacando o seu 

protagonista, é sob uma perspectiva do trágico. Entendem-se que Augusto possui algumas
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² Para melhor compreender estas concepções consultar a obra O nascimento da tragédia – Friedrich Nietzsche. 

identidades e por vezes estas se relacionam por meio de conflitos internos. Esse desequilíbrio 

instaurado é agente para as consequências trágicas perpassadas entre as distintas fases da sua 

vida. A principal teoria que sustenta essa hipótese é a concepção de trágico nietzschiana, 

segundo a qual a tragédia se constitui a partir da união de forças opostas, referentes a figura 

de Apolo e Dionísio, representantes da aparência e da essência, respectivamente, na tragédia 

grega. 

Em seus estudos, Nietzsche investigou a origem do pensamento grego para assim 

descobrir a origem da abundância de vida desse povo e sua plenitude existencial. Dessas 

averiguações, concluiu que o modo e ideologia de vida daquela sociedade são perpassados 

para outras, assimilando-os ao comportamento da humanidade em sua totalidade, 

adequando-se às épocas e culturas. Para ele, o balanceamento entre os elementos apolíneos 

e dionisíacos está diretamente ligado ao desenvolvimento contínuo da arte (LEITÃO, 2006). 

Para melhor compreendermos a ligação dessa teoria com o conto rosiano, podemos 

conceitualizar, de forma sucinta, as suas principais características: 

 

 

Apolo era reconhecido por Nietzsche como o pai da aparência, criador do mundo 

ilusório de beleza e luminosidade que pode prender o ser ao seu êxtase e mantê-lo 

em constante deleite, sem que esse “acorde” da bela ilusão, ou incitá-lo a  

vislumbrar um outro mundo de aparências que procura uma reconciliação com a 

essência das coisas [...] outra característica do deus Apolo residia em sua 

responsabilidade pela individualização do sujeito, o qual se realiza a partir da 

reflexão sobre si mesmo, da tomada de consciência de sua existência individual... 

Entretanto, é exatamente através da aparente tranquilidade do Ser quando 

individualizado que surge a necessidade de libertação do que antes parecia um 

paraíso, mas era uma prisão [...]. A partir da quebra da individualização, ou do 

desnorteamento do barco existencial, o homem se vê a deriva... Nessa empreitada 

surge o outro deus que é o responsável pela quebra da individualidade, 

reconciliando o homem com a natureza: Dionísio (LEITÃO, 2006, p. 46-47).²  

 

    

Nessa perspectiva, o elemento dionisíaco é a antítese do apolíneo. Eduardo José 

Leitão (2006), em sua tese, analisa Augusto Matraga em comparação com a concepção 

nietzscheana, pela qual sustenta que a personagem possui todo um inconsciente imaginário 

semelhante ao de um ser que carrega em si o confronto entre tais elementos metafísicos, e 

que está inserido em um contexto ético semelhante ao grego antigo. Para ele, as ações do 

protagonista suplantam o pessimismo e a negação de vida, levando a individualidade e 

resgate do seu ser originário através da quebra dessa mesma individualidade. Nessa esfera, 

compreende-se melhor a essência heroico-trágica e ontológica da personagem.
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Ao analisar o conto, a partir dessa visão, vê-se a personagem inserida em três 

distintas fases: a primeira aponta um ser sem medidas, dentro de um mundo de orgias e 

degradação; a segunda começa com o acolhimento dos pais postiços que cuidam de Augusto 

enquanto doente, nesse momento inicia-se o processo de individuação e consciência dos seus 

atos, adotando a moral cristã e buscando sua salvação; a terceira fase é marcada pela união 

dionisíaca apolinizada, na qual ele é tentado a reinstaurar seus instintos primórdios mediados 

pelos novos, ou seja, conciliar o bárbaro com o religioso. 

Essa divisão se enquadra na equalização da civilização grega, na medida em que se 

considera a presença do elemento dionisíaco como fator desnorteante, compreendida pela 

incitação à violência e degradação da vida social por meio da depravação. Em seguida 

evidencia-se o elemento apolíneo que favorece a individualidade, na qual ilusoriamente 

potencia a segurança existencial. Ao final, a junção de ambos reconcilia o indivíduo a sua 

natureza através da criação de um novo ser mediado por os dois desejos. 

Corroborando essa mesma percepção, Paulo Henrique Gregório (2010) vê essa 

transformação trágica como salvação de Augusto. Em seu estado dionisíaco, a personagem 

vivia livre de paradigmas, fazendo uso de todas as suas potencialidades. Porém, o modo de 

libertinagem vivido, a desobediência das leis, regras e desrespeito com os outros, o levaram 

a decadência. A queda eclodiu o seu espírito de mudança, intercedida pelo estado apolíneo. 

Neste, mostra-se frágil, dependente (da força superior divina) e dominado. Essa 

desconstrução mostrou o lado da benevolência, caridade e amor ao próximo. Contudo, o 

reprendia. O sentimento de incompletude mostra que sua identidade primogênita não fora 

extinguida por completo. Assim, é instaurada uma situação conflituosa. Instigados por 

elementos externos, Augusto cotidianamente passa a mesclar atitudes dionistícas e 

apolíneas. Esses ímpetos o levaram ao equilíbrio no modo de conduzir sua libertação. E é no 

momento da sua morte que ele encontra conformidade. De acordo com o autor,  

 

 

A “hora” e a “vez” da personagem representam, ao mesmo tempo, aniquilamento 

e redenção. Libertar-se não poderia significar outra coisa senão a morte, pois só 

por meio desta é que o herói poderia restituir o que havia nele de mais essencial: 

o sentimento de supremacia inerente à sua individualidade, ao qual precisou 

renunciar durante a fase que denominamos apolínea. Continuar a viver significaria 

estar sempre fugindo do passado que tanto lhe trouxe desgraças e perdas, e essa 

fuga representaria uma negação da sua própria essência dionisíaca. Em 

contrapartida, por meio da morte ele estaria se lançando em um mundo no qual, 

provavelmente, não precisaria mais se esconder, reintegrando-se, por fim, à sua 

natureza. Mas o modo como se daria essa morte é que determinaria a “hora” e a 

“vez” da personagem aqui na terra, e por isso ele soube esperar o momento em 

que, trazendo à tona os seus instintos dionisíacos, morreria para salvar a vida de
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³Conceitos abordados por Joseph Campbell em Herói de mil faces. 

um homem, em convergência com a faceta apolínea de sua individualidade 

(GREGÓRIO, 2010, p. 199-200). 

 

 

Desse modo, quando seus instintos dionisíaco e apolíneo se manifestam 

simultaneamente a personagem obtém sua libertação, desejo instaurado em si, mesmo que 

tenha vindo pelo trágico. Nesse sentido, a morte de Augusto é tida como triunfo, pois trouxe 

alívio diante do sofrimento de ter que renunciar seus instintos identitários, ao mesmo tempo 

em que foi um meio de colocar em prática o comportamento necessário para chegar ao ideal 

de salvação, fazendo o bem. Com isso, vê-se que as duas fases foram importantes 

constituintes da trajetória da personagem. 

Por outro viés, a estória de Guimarães Rosa também é vista sob uma perspectiva 

mitológica. Para Alexandre Gonçalves Pereira (2008), o discurso rosiano possui uma 

construção mítica, na qual é concebida uma personagem, a despeito de representar um 

sertanejo brasileiro, a condição de herói, conseguida por meio das peripécias, aventuras, 

transtornos e redenção. Na identificação do modelo arquetípico do herói mitológico na figura 

de Augusto Matraga identifica-se o encontro entre mito, religião e literatura na obra do autor, 

através do olhar do monomito. 

O simbolismo aplicado ao valor do monomito revela que o heroísmo se constrói 

pelas ações, nas quais geram uma transformação individual, bem como o social³. No caso de 

Augusto – assim como Riobaldo, protagonista de Grande Sertão: Veredas – vê-se que suas 

jornadas o submeteram “ao contato com o transcendente, transformando-os pelo aprendizado 

do amor e da experiência da morte, do bem e do mal, redimensionando-lhes o sentido da 

existência humana” (PEREIRA, 2008, p. 66-67). Matraga é apresentado com ambiguidade 

de caráter, que é desfeita paulatinamente. À medida que o enredo é desenvolvido, a sua 

trajetória – desde o chamado ao desfecho final – constitui-se de mitologia aplicada ao 

heroísmo. Para concluir a personificação heroica, Guimarães Rosa coloca a personagem 

como sobrevivente de distintas fases, rigorosamente sequenciadas, pelas quais são atribuídos 

símbolos. Com isso, o mito encontrado em Matraga aproxima-se dos arquétipos mitológicos 

por conceber um padrão narrativo comum aos mitos heroicos existentes. 

Inicialmente, Augusto é retratado como um homem astucioso, enérgico, popular. 

Em seguida, sua vida é destroçada e a personagem beira a morte. Posteriormente, ao 

sobreviver, “renasce” uma nova pessoa. Suas características enfatizadas anteriormente são 

aniquiladas e substituídas pelo que seria sua forma inversa. Visto, então, como um anti-herói 

– uma vez que vai de encontro com as regras sociais estimadas – a personagem passa por 
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um período de aprendizados, refletindo sobre a existência individual, bem como as convenções 

sociais para funcionabilidade benevolente do meio. Assim, ao identificá-lo com o arquétipo 

mitológico é importante, pois, verificar não apenas a narrativa interna da obra, mas também a 

sua formação cultural determinada pela época de construção. Nessa perspectiva, 

 

 

Os três momentos da história do protagonista, esquematicamente, se resumem ao 

trinômio viver-morrer-viver [...]. [Esse trinômio] além de pontuar três momentos 

importantes da narrativa em analogia com a estrutura básica do monomito, mais 

adiante relacionados à ascese espiritual da personagem, reflete o tempo cíclico 

presente nas narrativas mitológicas, tanto os grandes mitos universais quanto nos 

contos de fada. E o tempo mítico está a serviço da mensagem arquetípica, da constante 

atualidade da fábula, da eternidade enfim (PEREIRA, 2008, p. 73-74).  

 

 

O estudo narratológico da personagem mostra, pois, a reverência às constantes 

semânticas face ao mito do herói. Considerando os pressupostos estabelecidos, percebem-se 

atualizações ao contexto histórico vigente do momento de construção narrativa, sempre em 

diálogo com as narrativas anteriores. Fazendo, assim, textos intertextuais. Nessa compostura é 

perceptível a presenta de arquétipos perpassados por gerações. Temos, então, não uma figura 

heroica autêntica. Mas, um herói moderno que atualiza as características de heróis consagrados 

para o seu próprio meio. Nesse sentindo,  

 

 

É muito importante que tenhamos sempre em mente a estrutura geral do monomito: 

separação, iniciação e retorno. Essa estrutura pões em movimento uma trajetória 

circular da jornada heroica. Assim, o herói separa-se do mundo conhecido, inicia-se 

em uma nova existência, repleta de provas e expiações, e retorna, enriquecido, a seu 

mundo de origem, em decorrência das experiências hauridas de suas aventuras... A 

presença desse padrão comum às histórias míticas e lendárias, descrito por Campbell 

como monomito e, por Vogler, como Jornada do Herói, é o que mais nos chama 

atenção na narrativa de A hora e a vez de Augusto Matraga. A nitidez da presença 

destes três grandes movimentos da jornada heroica é, inclusive, sugerida, pela tripla 

nomeação do protagonista em cada etapa correspondente da narrativa: Augusto 

Esteves para o Mundo Comum; Nhô Augusto durante o período de provas iniciáticas 

e Augusto Matraga no momento da glorificação mítica... A trajetória de Augusto 

Matraga pode ser graficamente representada por um movimento circular (PEREIRA, 

2008, p. 81). 

 

 

De acordo com esse ponto de vista, ao ser colocado em um movimento circular – em 

que o personagem realiza uma travessia de territórios e psíquicas, mas acaba voltando para onde 

iniciou-se – Augusto Matraga é posto, então, como uma personificação mítica, proferida pela 

regeneração. Todavia, apesar de apropriar-se da caracterização de heróis antecedentes, o 

protagonista possui aspectos que o singulariza, enquanto personagem socialmente validado em 

seus atributos regionais.
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4 Informações obtidas no site destinado a vida e obra do cineasta Roberto Santos. 
5 O Cinema Novo foi um movimento cinematográfico brasileiro, destacado pela sua ênfase na igualdade social e 

intelectualismo que se tornou proeminente no Brasil durante os anos 1960 e 1970. 

Por meio dos estudos acima assinalados, diante das possibilidades interpretativas, 

percebemos uma pluralidade de significações acentuadas ao conto de Guimarães Rosa. 

Ressaltamos, ainda, que se torna incapacitada a veemência da análise dos estudos da obra 

rosiana, tendo em vista a dimensão da demanda e o pouco espaço regido nessa pesquisa. Essas 

abordagens, por sua vez, podem se multiplicar à medida que o texto é transposto para outro 

sistema semiótico. A seguir, pretendemos analisar essa transposição e ver como foram 

abordados os estudos a partir das obras cinematográficas adaptadas do conto. 

 

 

3.2 As recriações de Augusto Matraga nas narrativas fílmicas 

O conto A hora e a vez de Augusto Matraga foi adaptado para o cinema duas vezes. 

Ambos os filmes mantiveram o título homônimo para as obras, porém são essencialmente 

divergentes nas suas construções dialógicas com o texto literário. A comparação entre os dois 

aqui se faz necessária, pois cada um expressa, de maneira imagética, o momento em que foram 

produzidos. Apesar de distanciar-se entre si, revelam uma aproximação com a obra literária. As 

duas versões pretenderam se manter próximas ao texto de Guimarães Rosa – manifestação 

perceptiva nos diálogos dos dois filmes, reproduzidos palavras do próprio conto. 

A primeira transposição intersemiótica foi realizada por Roberto Santos (1928-1987), 

em 1965. O cineasta paulistano – também produtor, roteirista e professor – iniciou sua carreira 

no cinema, após abandonar o curso de Filosofia e Arquitetura, como assistente de direção ao 

lado de Nelson Pereira dos Santos no filme Rio, 40 graus, em 1955. Seu primeiro longa-

metragem foi O grande momento (1957); daí em diante concretizou o trabalho de 11 longas, 18 

curtas, além de documentários e programas de televisão4. 

Seu trabalho caracteriza-se por expressar fortes críticas aos problemas sociais, pelos 

quais busca uma discussão sobre a realidade econômica, social e cultural do país. Suas 

produções são armas contra o governo, pois vão de encontro com as ideias de manipulação das 

minorias propagadas pelas classes dominantes. Com isso, utiliza discursos de resistência e luta 

por os direitos dos mais necessitados. Mantinha, assim, a esperança de acontecer uma mudança 

significativa no desenvolvimento industrial do cinema nacional. Esses atributos marcaram não 

apenas o cineasta, mas todo o grupo da sua geração que formaram o movimento do Cinema 

Novo5.
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O projeto desenvolvido durante o Cinema Novo equalizou o que já vinha sendo feito 

na literatura: uma narrativa do povo para o povo. Sua relação foi estabelecida pelo “interesse 

sobre uma mesma temática, o Brasil rural e pobre, as preocupações ideológicas, a denúncia da 

injustiça social” (DEBS, 2010, p. 25). Esses pontos de convergência entre a literatura e o cinema 

dos anos de 1960 mostraram um impulso nas interpretações dos conflitos do país como 

formação social. O crescimento dessa política dentro da arte cinematográfica   

 

 

[...] procurou destruir o mito da técnica e da burocracia da produção, em nome da 

vida, da atualidade e da criação. Aqui, atualidade era a realidade brasileira, vida era o 

engajamento ideológico, criação era buscar uma linguagem adequada às condições 

precárias e capaz de exprimir uma visão desalienadora, crítica, da experiência social. 

Tal busca se traduziu na “estética da fome”, na qual escassez de recursos técnicos se 

transformou em força expressiva e o cineasta encontrou a linguagem em sintonia com 

seus temas (XAVIER, 2001, p. 65). 

 

 

   Dessa forma, o diálogo com a literatura expressou uma busca de conexão, na qual 

engajava debates temáticos ligados à questão da identidade e formação social dentro da 

realidade em que o país se encontrava. Transformando, assim, o cinema em uma arte que 

superava o ato de entreter. Utilizando sua capacidade atrativa e velocidade midiática como um 

veículo de discussão das problematizações sociais. Aprofundando o estímulo de conhecimento 

e dando impulso ao senso crítico da população.   

As adaptações de textos literários contribuíram para a ampliação desse movimento de 

transição cinética nacional. Pois, a literatura já havia iniciado uma mudança em seu referencial 

cultural como fonte de inspiração e produção. Sobretudo, a literatura regionalista descentralizou 

o enfoque dos centros metrópoles e concentraram suas narrativas às regiões interioranas do 

país. Com isso, a imagem do sertão e do sertanejo – distantes dos estereótipos até então 

apresentados – ganharam destaque e deram ascensão a uma autenticidade da identidade 

brasileira (DEBS, 2010). 

Entre os projetos de Santos, encontram-se algumas obras adaptadas da literatura, como 

As cariocas (1966), adaptação da história de Sérgio Porto; O homem nu (1967), baseado no 

conto de Fernando Sabino; Um anjo mau (1971), baseado no romance de Adonias Filho; As 

três mortes de Solano (1975), baseado no conto A caçada de Lygia Fagundes Telles; e Quincas 

Borba (1987), adaptação do romance de Machado de Assis. Dentre essas e as demais obras do 

diretor, encontra-se A hora e a vez de Augusto Matraga (1965), filme que, sem dúvidas, deixou 

um marco para o cinema nacional e destacou a singularidade do cineasta. Neste longa, assim 

como em outros da sua filmografia, as personagens são prenotadas em uma luta permanente 
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consigo mesmas e com o meio em que vivem, em um constante embate entre o mundo e o 

sujeito (SIMÕES, 1997). 

Fugindo da constante comercial crescente no cinema nacional na qual ganhavam 

espaço, à medida que a indústria cinematográfica crescia no país por filmes com enredos 

simples e superficiais que geram de imediato um entretenimento frívolo e que pouco cooperam 

para o desenvolvimento intelectual do espectador, Roberto Santos inova e procura desenvolver 

narrativas fílmicas arguciosas, onde finca desordens internas em seus personagens para 

representar conflitos identitários encontrados na sociedade brasileira gerados, sobretudo, pelo 

ambiente em que vivem e pelas consequências das negligências aferidas a esse povo pelos 

governantes. É o que deparamos em Augusto Matraga, protagonista da obra de Guimarães, 

criteriosamente adaptado no filme de Santos.  Nesse sentido,  

 

 

[...] A hora e a vez de Augusto Matraga [...] mantém-se afastado do cinema brasileiro 

mais popular (no sentindo de bilheteria) e, por outro lado, não se alinha ao padrão 

clássico do cinema norte-americano. O filme de autor trabalha sobretudo a sua 

integração no debate mais erudito da cultura brasileira – o cineasta assume de bom 

grado o novo status de sua atividade no contexto nacional – do que seu envolvimento 

na dinâmica cultura de massa (XAVIER, 2001, p. 66). 

 

 

Destacado isto, percebemos Roberto Santos como um cineasta audacioso e corajoso, 

pois utilizou o seu talento e o meio de comunicação para amplificar o alcance da informação à 

população pela mídia artística. Colocando sua personalidade em cada projeto, idealizando 

pensamentos por abordagens filosóficas e autênticas, construtivas para uma filmografia 

coerente, forte e original. Este estilo é comum entre os cineastas que produzem Cinema Autoral, 

ou Cinema de Autor, pelo qual são realizadas produções fundamentadas, primordialmente, nas 

escolhas do diretor. Dessa forma, o filme se configura com uma maior expressão artística, 

respeitando os desígnios de seu realizador e dando liberdade maior de produção, com baixo 

orçamento. Produzindo, assim, filmes feitos e distribuídos à margem dos esquemas comerciais 

da indústria cinematográfica. 

Enfatizar essas características acima citadas é importante para compreendermos o 

engajamento dessa obra fílmica em seu momento de lançamento, bem como entender o 

posicionamento e escolhas de direção do cineasta. Na década de 1960 o país adentrou em um 

período de caos político-ideológico, pelo qual gerou-se anos de desgaste social e decadência no 

sistema político brasileiro. Através de um golpe de estado, o congresso foi tomado por militares 

e durante mais de 20 anos (1964 a 1985) o Brasil ficou sob um regime militar. Nesse período, 

o país presenciou a ausência dos princípios básicos da democracia, por meio de censuras e 
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perseguições políticas. Pela imposição de Atos Institucionais, direitos constitucionais foram 

violados e pessoas que se posicionavam contra o regime sofreram torturas.  

Em 1965, o pluripartidarismo deixou de existir e apenas dois partidos foram 

autorizados a funcionar: MDB e ARENA. Com a argumentação de evitar uma ditadura 

comunista, os militares propuseram uma renovação na conjuntura de atuação governamental 

em que “sedimentava uma perspectiva de democracia que se estruturava sobre a não-aceitação 

e a não-tolerância de toda e qualquer ação e/ou reivindicação, as quais eles consideravam 

subversivas e contrárias à democracia com responsabilidade” (REZENDE, 2010, p. 66). 

Todavia, acreditavam que as conspirações viam dos sindicatos de esquerda, dos intelectuais, 

trabalhadores rurais, da igreja, estudantes e professores universitários. Com isso, expuseram a 

propagação da necessidade de moderação no desenvolvimento ideológico vindo desses 

âmbitos, na tentativa de uma neutralização psicológica na população, a fim de ganhar uma 

legitimidade popular para as reformas políticas-econômicas, contribuindo para a cultura, moral 

e civilização dos indivíduos. 

Este movimento ganhou fortalecimento devido aos fortes investimentos dos setores 

industriais e empresariais. Conseguiram, assim, um aumento significativo na economia do país. 

Contudo, os recursos eram benéficos, em sua maioria, para essa esfera, tornando-se um governo 

elitista. Tudo isso culminou na insatisfação de alguns, que se opuseram a esses quadros ideários. 

A divisão ideológica entre a sociedade era perceptível, no entanto, o regime militar insistia na 

formulação de uma nova perspectiva política que salvaria o país. Com a ajuda dos meios de 

comunicação,  

 

 

O golpe militar era mostrado, inclusive, por uma parte significativa da grande 

imprensa como uma resposta ao desrespeito que a democracia representativa vinha 

sofrendo. Esta seria, então, salva pelo novo regime que se empenharia no 

cumprimento da Constituição e da legalidade. Desde os primeiros atos institucionais, 

as formas de representação eram paulatinamente desmanteladas e algumas 

permaneceram apenas como um ritual. No entanto, a reforma político-partidária 

realizada em 27/10/65 através do Ato Institucional nº 02, que estabelecia a reforma 

do Congresso, do poder Judiciário, do sistema de governo, dos partidos, dentre outras, 

eram mostradas como a maneira de preservar os órgãos representativos da 

democracia. (REZENDE, 2010, p. 73-74) 

 

 

Nesse sistema, o que era percebível é que a liberdade de pensamento era permitida 

apenas àqueles que concordavam com o processo político em curso. Dessa forma, os desígnios 

governamentais estereotipavam suas representações – sejam jornalísticas sejam artísticas. A 
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6 Revista Memórias da Ditadura. 

suposta forma de democracia do regime passava a ser, então, reestabelecida pela autoridade. A 

defesa desse autoritarismo era imposta em nome da restauração do patriotismo.  

Indubitavelmente, essa tomada trouxe consequências drásticas para a cultura artística, 

incluindo a cinematográfica. Durante a década de 1950, a indústria cultural brasileira já sofria 

com diversos entraves que impediam a produção de arte e, consequentemente, a criação de 

filmes. Com isso, os jovens intelectuais e artistas principiaram a discussão para criarem uma 

nova direção para a ascensão do cinema nacional. Através de encontros e congressos sobre 

cinema, começou-se a pensar em alternativas para a incipiência dessa arte. A partir de então, os 

interesses centrais eram realizar um cinema de apelo popular, em que discutiam problemas 

ligados à realidade nacional, com uso de uma estética e linguagem com traços puramente da 

nossa cultura (DEBS, 2010).  

O golpe militar de 1964 ocorreu, justamente, em um momento em que o cinema 

brasileiro ascendia sua fase mais criativa e diversificada. Esse acontecimento abalou a produção 

desses filmes, visto que a maioria dos cineastas possuíam uma ideologia de esquerda. A censura 

tornou-se constante nesse meio, pois era um meio de sustentação do regime militar. Para tanto, 

os filmes com teor crítico eram proibidos, e a produção dessa categoria foi impedida de 

deslanchar. A indústria cinematográfica não parou de funcionar, porém,  

 

 

As peças dos processos de censura e suas justificativas para o corte de cenas ou 

impedimento de exibição poderiam constar no anedotário brasileiro... análises 

irresponsáveis, que demonstravam muita ignorância sobre cinema, foram motivo de 

falência de muitas produtoras e de interrupção da carreira de diversos diretores. O 

cinema requer muito investimento e naquela época o filme dependia muito do  

desempenho da bilheteria. Às vezes, o filme não era impedido, mas era mutilado com 

tantos cortes, que se tornava incompreensível para o público. Outras vezes, um filme 

destinado a adolescentes era classificado como impróprio para 18 anos, 

inviabilizando-o comercialmente (MOGADOURO, 2014). 

 

 

De acordo com essa explanação, a repressão e censura para com a arte cinematográfica 

volveu-se de forma desproporcional. A resistência quanto isso aconteceu, pois, de forma 

paulatina através de lutas contra a supremacia do governo. Mas, sobretudo, a densidade 

discursiva na linguagem e o realístico espaço ambiental de construção das narrativas agiam 

como intensa crítica aos problemas sociais do país. O Cinema Novo efetivou, principalmente, 

o desvio das lentes para o homem do campo, “isso porque, conforme a perspectiva política da 

época, acreditava-se que a Revolução Brasileira aconteceria no meio rural ou nas comunidades 

semirrurais”6.
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O cinema veio, pois, mostrar que o patriotismo devia ser constituído pela representação 

não das elites, mas do povo. Para isso, era preciso concentrar e demostrar a verdadeira figuração 

da população brasileira. A exemplo disso, destacou-se, então, o sertão – ambiente pelo qual era 

demonstrativo da maior parte do país, em seu aspecto geográfico, bem como na caracterização 

da sociedade interiorana. O sertão representou a pobreza, seca, a fome e miséria encontrada. O 

sertanejo evidenciou um povo lutador, guerreiro e sagaz. Mas, sobretudo, homem e espaço 

conceberam o valor dos que não eram vistos. Os conflitos internos desse ambiente 

demonstraram a complexidade em sua simplicidade. De fato, a partir de então, 

 

 

[...] no cinema, o sertão, depois de ter representado na literatura da época do 

romantismo as terras virgens povoadas de indígenas, não aparece mais somente como 

um dos terrenos fundadores da nação, mas como uma metáfora do Brasil preditatorial 

nos diferentes modos de expressão artística, popular ou erudita no cinema. [...] O 

sertão, e mais frequentemente o Nordeste, aparece como um elemento pertinente ao 

quadro de constituição da imagem de identidade da nação brasileira através da 

literatura e do cinema (DEBS, 2010, p. 28). 

 

 

Nessa perspectiva, ao adaptar um conto tido como regionalista, Roberto Santos utiliza-

se do sertão – espaço utilizado por Guimarães Rosa – para mostrar, através das imagens, a 

ligação do homem com seu meio e a compilação alçada por essa relação. Diferentemente dos 

filmes clássicos do Cinema Novo, a adaptação de Santos não possuía um apelo político nacional 

transparente. Mas, trazia uma discussão sobre os conflitos internos do sujeito. O que de certa 

forma também era uma busca do movimento, já que os conflitos externos da sociedade também 

geram essa desordem interna. 

Filmes como Deus e o diabo na terra do Sol (1964) de Glauber Rocha; Grande sertão: 

Veredas (1963) de Geraldo Santos Pereira; Vidas secas (1963) de Nelson Pereira dos Santos;  

Os fuzis (1964) de Ruy Guerra, despojavam da imagem do sertão buscando um maior realismo, 

em uma atmosfera inspirada especialmente no Neorrealismo Italiano e na Nouvelle Vague 

Francesa – características percebidas pelas claras evidências estéticas, narrativas e críticas. Por 

este caminho, A hora e a vez de Augusto Matraga (1965) elevou o sertão, mais uma vez, como 

palco de reflexão sobre a realidade brasileira, a procura de uma revolução. Dessa forma,      

 

 

Identificamos no filme de Roberto Santos A HORA E VEZ DE AUGUSTO 

MATRAGA a questão universal dos problemas humanos, a redescoberta da paisagem 

e do homem brasileiros, tratados em primeiro plano... Sob esta perspectiva, foi o que 

fez Roberto Santos ao plasmar as características regionais com o confronto das forças 

que regem não só o sertão, mas a cultura brasileira, seus sistemas de poder e suas 

repercussões sociais. Estas questões estavam em plena discussão na época - logo 

depois do golpe militar de 1964 que instaurou o sistema ditatorial no país - quando a 

elite intelectual brasileira, criadora dos bens culturais, estava diante de uma 
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encruzilhada: de um lado, o caminho da luta armada como reação a um poder que se 

impôs pelas armas e, de outro, o caminho da arte e do discurso político como agentes 

transformadores da sociedade (SASSO, 2004, p. 53-54).  

 

 

Sob esses parâmetros, o filme de Santos acresce no debate das questões nacionais ao 

enfatizar o mundo do sertão e os seus sistemas de poder, pelos quais agregavam no domínio do 

país. Com isso, o povo, antes inferiorizado, desloca-se do fundo para o primeiro plano das telas, 

fazendo parte de uma narrativa que dialoga com a realidade, a fim de aumentar a criticidade a 

despeito dos problemas sociais. Percebemos essa marca através dos elementos estéticos como 

a paisagem, figurinos e linguagem, assim como os planos, montagem, fotografia e música 

empregados no filme. 

Estudos analíticos dessa obra cinematográfica mostram que, assim como em qualquer 

texto rosiano, há inúmeras “dificuldades para realizar a transposição intersemiótica do texto, 

tamanha sua originalidade vocabular e complexidade poética” (COIMBRA, 2010, p. 3). 

Contudo, devido ao movimento do qual fazia parte, Roberto Santos impôs a sua personalidade 

na obra, mantendo a essência de Guimarães. As perdas e ganhos são comuns em qualquer 

adaptação, na obra de Santos há momentos enfáticos em que percebemos o texto de Rosa nas 

palavras dos diálogos pronunciados pelos atores, da mesma forma percebe-se a abdicação e 

transformação de trechos importantes. Isso qualifica a adaptação como uma obra sólida, que 

soube se reinventar em um novo contexto, ainda que derivada. 

A priori destacamos os elementos estruturais da obra fílmica: o espaço, o tempo e a 

estética. As gravações foram realizadas no sertão de Minas Gerais, assim como é descrito o 

ambiente do conto. A escolha do diretor, sem dúvidas, não coincidiu apenas na ambientação 

descrita por Rosa, mas no desejo de retratar fielmente a eloquência que o ambiente propunha. 

A literatura do século XIX e XX travavam do interior e litoral do país dentro do orbe do 

exotismo e do pitoresco, onde o sertão era visto como terras isoladas e simplórias. Só a partir 

do pré-modernismo é que escritores emanam uma fase crítica para com esse lugar. Todavia, 

esse movimento ganha mais força na segunda fase do modernismo, na qual surge a “geração de 

30” (CANDIDO, 2000). As obras criadas no período do Romance de 30 retratam uma junção 

da temática social mais a ação psicológica do homem, descrevendo a terra e a sua gente de 

maneira reflexiva. De fato, o sertão “sempre foi visto como lugar contrário à civilização e a 

tudo que a ela alude: ordem, contenção, obediência a regras, formalidade” (LIMA, 2008, p. 24). 

Aqui, porém, seguindo os passos de Guimarães Rosa e suas influências de transição das fases 

literárias, Roberto Santos dinamiza o sertão mineiro,   
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Este não aparece aqui estereotipado; ao contrário, ele é retratado com respeito e 

admiração cuidadosos, o que fez com que a construção dos tipos, da paisagem, dos 

pormenores de hábitos domésticos e da indumentária não recaíssem numa 

representação de um interior pitoresco e forçosamente etnográfico (COIMBRA, 2010, 

p. 7). 

 

  

 Essa característica predominou nos filmes regionalistas – adaptados ou autorais – da 

época. A maioria retrava o sertão com fortes embates políticos e se centravam na pobreza, 

principalmente. As personagens eram retratos do povo sofrido, que precisavam retirar-se de 

suas terras a procura de sobrevivência, ou agricultores que trabalhavam para os mais ricos e 

sofriam com a seca que aniquilava as plantações de alimentos. Outro destaque que pode ser 

observado é a retratação do Lampião, que ficou conhecido como o justiceiro do sertão. Mesmo 

indo contra as leis civis, usava seu poder e coragem em busca de justiça para os mais 

necessitados. Retraindo, assim, a imagem de bandido e se transformando em salvador. Em 

contraste a esse caráter, diferentemente dos demais, no filme de Roberto Santos 

 

 

A pobreza é mostrada do ponto de vista da privação religiosa, do ascetismo cristão, e, 

portanto, não se configurava como problema social e político. [...] A violência se 

apresenta como uma reação à exploração. No filme estudado, no entanto, as lutas de 

poder se dão entre donos de terra: o camponês explorado não é o foco da narrativa. 

Enquanto os outros filmes tinham como foco a injustiça, “Matraga” tinha a desonra 

como componente propulsor... A violência se apresenta como uma reação à 

exploração... as lutas de poder se dão entre donos de terra: o camponês explorado não 

é o foco da narrativa. Enquanto os outros filmes tinham como foco a injustiça, 

“Matraga” tinha a desonra como componente propulsor jagunço Joãozinho Bem-Bem 

ou ao cangaceiro Corisco, pois o que desencadeia a sua movimentação não são 

adversidades ou estímulos externos. Apesar das diferenças apontadas, algo 

definitivamente os une. Os filmes são, sem dúvida, complementares em suas visões 

do sertão e do sertanejo: há o sertão opressor e o libertador, o da falta e o da 

abundância, o do medo e o da coragem, o da injustiça e o da honra (LIMA, 2008, p. 

26-27). 

 

 

Logo na primeira tomada do filme é mostrado Augusto e a imensidão do sertão ao 

fundo – como podemos acompanhar em seguida na imagem 1. Nessa imagem é posto em 

evidência que, desde o início, o ambiente também se compõe como personagem, na medida que 

a relação entre ambos desencadeia a constituição psicológica do protagonista. Nascido e 

crescido nos limites do sertão, Augusto aprendeu os costumes e tradições enraizadas nesse 

ambiente, nas quais é regida pela religião que comanda as diretrizes benevolentes. E, por outro 

lado, a convivência genuína com a cultura abusiva do coronelismo, patriarcado e violência 

permeada há gerações.  
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Imagem 1: Augusto e a imensidão do sertão (01min e 25seg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (1965) 

 

 

A complexidade submergida nesse centro por meio da relação bem/mal em uma 

disputa constante de poder é antenada por Roberto Santos em elementos detalhistas que vão 

desde as paisagens da mata seca, casas humildes, vestimentas dilaceradas e vida cansada dos 

mais pobres às farturas, casas grandes, cavalos dos mais ricos. Assim, evidencia os costumes 

do lugar constituintes não apenas do povoado em si, mas, de uma cultura que se abrange por 

toda imensidão sertaneja. 

Comparado com o conto, o filme tem uma quebra cronológica dos acontecimentos, o 

que não influência em uma mudança de perspectiva em seu desfecho final. Diferentemente do 

enredo literário, os primeiros minutos do filme se dedica na apresentação do aspecto 

fisionômico da personagem bem como o ambiente em que vive. Em seguida, acompanhamos a 

trajetória de Augusto de forma linear, sem interrupções de narrativas secundárias. Destaca-se a 

ausência de efeitos especiais, simultaneamente o narrador musical completa a montagem da 

narrativa. Este, por sua vez, impõe a concepção realista da narrativa fílmica. Em suma,  

 

 

[Há] ausência da música em grande parte do filme. Nestes momentos não-musicais as 

personagens estão mergulhadas em um universo sonoro natural, em que predominam 

os sons do ambiente. Esta crueza narrativa se opõe à grandiloquência, às tonalidades 

emocionais e ao colorido das intervenções musicais. Assim, por oposição, a falta da 

música se torna perceptível, e faz com que - nestes momentos - também nos sintamos 

no mesmo ambiente, já que, como espectadores, também vivemos basicamente em 

um mundo não-musical. Esta identificação é também uma constatação da impressão 

de realidade do mundo em que vivem as personagens. [...] A fotografia do filme é 

outro fator que contribui para este realismo... como a maioria das filmagens foi feita 

em ambientes exteriores, ficam submetidas às condições da luz predominante no 

momento da filmagem. Assim, muitas vezes notamos que há uma descontinuidade na 
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iluminação entre dois planos contíguos, levando à impressão de imprevisibilidade, de 

uma dinâmica que se aproxima de nossa experiência com as intempéries da natureza; 

ou seja, reproduz-se cinematograficamente uma característica do mundo empírico em 

sua inconstância e transitoriedade (SASSO, 2004, p. 64-65). 

 

 

Atrelando as características acima assinaladas, percebe-se que esteticamente o filme 

de Roberto Santos contém um aspecto sombrio, instigado, sobretudo, na complexidade entre 

sujeito e espaço. Essa densidade foi conquistada por meio das escolhas estruturares feitas pelo 

diretor, pelas quais foram desenvolvidas uma relação do texto escrito com a adaptação às 

características desenvolvidas dentro do movimento cinematográfico em que o cineasta fazia 

parte. 

Do mesmo modo, essa fase influenciou a densidade discursiva presente dentro da 

narrativa fílmica. Os elementos simbólicos usados pelo diretor impactam diretamente na 

construção ideológica abordada através da narrativa fílmica. São eles que dão suporte para a 

constituição da personagem em sua jornada a procura de uma redenção pelos malfeitos do 

passado. A obra de Roberto Santos constitui essa trajetória sob os preceitos da religião ao lado 

da crítica ao domínio e poder do coronelismo. 

Augusto Esteves é visto como um rico e importante fazendeiro da região, respeitado 

por todos, mesmo que este seja criado através do medo. Isso é evidenciado no início do filme 

ao mostrar a personagem transitando o povoado sob olhares e cumprimentos da população. Os 

jagunços respeitam suas ordens, assustando as pessoas apenas por diversão. Nesse sistema de 

poder, há outros fazendeiros que mantém conflitos com Augusto. Por outro lado, percebe-se 

que seu maior embate é com a religiosidade. A religião está presente desde o começo das 

imagens, nas quais é manifestada pela igreja católica. Ao divertir-se com a humilhação e 

amedrontamento das pessoas, assustadas pelos jagunços, Esteves só se contém com as ordens 

do padre, por quem tem um respeito visível. A figura do padre é importante em diversos 

momentos da narrativa, sobretudo na sua recuperação após o acidente. Mas, chama-se a atenção 

para a última cena da película, em que  

 

 

O que poderia restar do poder da religião é esvaziado pela subversão e debilitação de 

suas representações. Na cena final, o padre ajoelha-se perante o altar, num gesto de 

reverência, mas é a perplexidade e a indignação que o assaltam. Assim, o que 

aparentemente seria uma referência a um poder de mediação na batalha entre Nhô 

Augusto e Joãozinho Bem-Bem, se transforma em um crivo profundo. Uma crítica ao 

catolicismo, à Igreja Católica, aos tentáculos impotentes de um poder que se constitui 

e ao mesmo tempo se anula frente aos problemas cruciais de nossa realidade social 

(SASSO, 2004, p. 72-73). 
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Diferentemente do enredo do conto, que se encerra com a fala de Augusto Matraga 

“pões a benção na minha filha... Fala com Dinorá que está tudo em ordem” (ROSA, 2017, p. 

335) em uma afirmação de perdão, o filme de Santos encerra com um grito ensurdecedor de 

Augusto, seguida da cena do padre se ajoelhando dentro da igreja. Assim como na narrativa 

literária, a personagem encontra sua redenção por meio de todo sofrimento da jornada. Porém, 

a mudança de enredo optada pelo cineasta configura-se como crítica à repressão do homem, 

que já enfrenta inflexibilidade de um destino agreste tomado pelo sertão, diante dos códigos 

religiosos que o infringe da sua própria identidade. 

A segunda adaptação do conto de Guimarães Rosa, realizada por Vinicius Coimbra 

em 2015, contrasta com o filme de Roberto Santos, principalmente, neste aspecto. O filme mais 

recente dá preferência ao enfoque da jornada heroica da personagem e sua redenção final. 

Assim como no primeiro filme, as escolhas estruturais e ideológicas encontradas são fatores 

desenvolvidos sob influência da cultura da vigente na época de produção, bem como na 

formação do cineasta. 

Vinícius Coimbra (1971), nascido em Niterói – RJ, possui uma carreira significativa 

dentro do universo do audiovisual brasileiro. Realizou trabalhos como diretor de televisão, 

roteirista, diretor de arte e cineasta. Destacou-se pelas direções de quinze telenovelas da Rede 

Globo, e três renomadas minisséries da mesma emissora de telecomunicação. Seu trabalho no 

Cinema é mais recente, dirigindo (até o momento) apenas dois longas-metragens: A floresta 

que se move (2015) e A hora e a vez de Augusto Matraga (2015), e participado como assistente 

de direção em Central do Brasil (1998). O cinema brasileiro dos anos 1990, do qual iniciou sua 

carreira, foi marcado por uma nova fase histórica do audiovisual do país. Após conturbações e 

declínios no setor de produção e renda, esse período é caracterizado pela chamada Retomada. 

Especificamente de 1993 até meados de 2003, o cinema nacional principia um retorno 

às atividades de produção de filmes que até então estavam em baixa, devido a problemas 

financeiros e fechamento de produtoras e distribuidoras pelos governantes anteriores. Há, com 

isso, uma busca de engajamento dentro do cenário nacional e internacional, sobretudo, 

desenvolver produções que marcassem a autenticidade do país. Neste ponto, encontramos uma 

semelhança e certa influência do Cinema Novo, pois ambos foram momentos de incentivo à 

cultura regional. Porém, a Retomada não conseguiu se firmar como um movimento, pois, apesar 

da tentativa, não se caracterizou “por perseguir uma meta específica, de viés político ou 

contestatório, como ocorreu nos anos 1960 com o Cinema Novo e a Estética da Fome” 

(BARROS, 2014, p. 186). Contrariamente, a diversidade temática foi alavancada. 
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A multiplicidade de temas nas produções foi uma espécie de tentativa de chamar a 

atenção do público. A atração dos espectadores conduziu o aumento de incentivo ao audiovisual 

do país. Todavia, este pode ter sido o propulsor dos problemas de qualidade das produções – 

pelo menos em seu sentido crítico. Com os investimentos aumentando, as empresas pretendiam 

ganhar um retorno beneficiário do que financiavam, a partir disso a necessidade do público fez 

com que o apelo dos filmes ganhasse uma nova direção. Com isso,   

 

 

Toda a intencionalidade está voltada para divertir e não mais para conscientizar. Essa 

situação faz com que os cineastas passem a produzir dentro de padrões externos, ou 

seja, há um apreço maior pela imagem e a busca para chegar a uma fotografia que 

agrade ao grande público, além dos roteiros que possuam características às quais o 

público já está habituado. [...] Os filmes sobre o sertão nordestino também vão 

demonstrar a passagem de um processo mais artístico, para as produções industriais. 

[...] A utilização dessas linguagens vai causar efeitos. Entre eles, pode-se citar que, o 

uso da linguagem televisiva facilita o entendimento para um público que já está 

acostumado com a narrativa televisiva. Por outro lado, a prática de utilização de outras 

linguagens, vai reforçar a lógica do lucro: com uma linguagem mais conhecida, um 

público maior pode ser atingido (XAVIER, s/p, 2009). 
 

 

Com essa transformação, uma nova roupagem é aderida às produções 

cinematográficas e um novo período é originado: a Pós-Retomada, esta inicia-se em 2003 e 

caracteriza o cinema contemporâneo. Sem dúvidas, o cinema atual é constituído sob diversas 

influências dos diferentes momentos de construção histórica do audiovisual nacional. Nesse 

contínuo ciclo, “o trajeto do cinema brasileiro mostra sua transformação, sua pluralidade, seu 

diálogo com o movimento geral da sociedade” (XAVIER, 2001, p.125), com isso, as culturas e 

costumes atuais influenciam diretamente no comportamento de produção e distribuição de 

filmes.  

A cultura do audiovisual na nossa sociedade é concentrada no aumento de quantidade 

e qualidade no acesso e produções de telenovelas, estas ganharam grandes tecnologias e visão 

internacional. A telenovela passou a fazer parte dos horários cotidianos da população. Isso 

acarretou a influência direta no cinema. Os cineastas começaram a fazer filmes com uma 

linguagem televisiva, a fim de levar ao público aquilo que ele já conhecia e, com isso, se tornar 

mais assistidos e rentáveis. Transformando-o, assim, em um cinema comercial, em sua maior 

parte. De um modo geral, percebemos que  

 

 

O início do cinema no Brasil desenvolve-se, de um lado, sob uma forte euforia 

relacionada diretamente com o crescente número de adeptos dispostos a filmar e 

observar a realidade brasileira que rapidamente se transformava, principalmente nos 

grandes centros, fruto da intensificação das transformações sociais desencadeadas 

com o crescimento e maior inserção das relações capitalistas. Por outro lado, 

usualmente costuma-se pontuar o declínio da euforia brasileira com o cinema em 
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virtude da dificuldade material em se obter os materiais e insumos necessários e a 

concorrência representada pelas produções hollywoodianas, que marcou a alternância 

das produções e da respectiva participação do filme nacional no mercado de cinema 

(VASCONCELOS; MATOS, 2012, p. 125). 
 

 

O cinema contemporâneo se dispôs, por um lado, a dar espaço para todos os tipos de 

produção, desde as grandes produções com orçamentos elevados, efeitos especiais e grandes 

nomes do meio artístico a produções simples, com baixos orçamentos e elenco amador; com as 

mais variadas temáticas, entre enredos tradicionais a grandes críticas sociais. Por outro lado, as 

salas de cinema são seletivas. Estas cresceram fisicamente em torno do Brasil – mesmo ainda 

estando longe das cidades interioranas, concentradas majoritariamente em cidades grandes – no 

entanto, os filmes em cartazes são, em sua maioria, os vindos de fora, ao lado de produções 

nacionais espelhadas nos dramas e comédias norte-americanas, com uma porcentagem mínima 

de filmes considerados cult.     

Com essa percepção, temos a constatação que as indústrias cinemáticas “acreditam 

falar em nome do gosto do público em função de uma suposta lei de oferta e procura, cujo jogo 

é falseado porque a oferta modela a procura a seu bel-prazer” (MARTIN, 2013, p. 15). Essa 

relação do espectador com o filme é formada sob uma fragmentação do que vinha se 

desenvolvendo anteriormente, utilizam o cinema muito mais para entretenimento que para um 

meio de reflexão social. A defasagem de estilo temporalmente diferenciada faz-se pelas 

mudanças sociais que adentraram no mundo ficcional. Desse modo, atualmente,  

 

 

Filmes são produzidos de diversas maneiras, em vários suportes e sob qualquer 

pretexto, sem a necessidade de uma linha estrutural coerente que explique o “texto” e 

o situe nesta ou naquela corrente artística (se é que se poderia definir alguma). O fato 

de percebermos essas mudanças nos indica, portanto, outra noção de Retomada, 

diferentemente da primeira Retomada, de 1995 a 1998. Esta outra noção de Retomada, 

uma pós-Retomada, leva em conta questões sociais que poderíamos observar, entre 

outros pontos, na ideia de um eu fluido e na de uma sociedade que já não se enxerga 

mais nos valores de um estruturalismo rígido. [...] Para um diretor, o que conta, na 

atualidade, é o ex-pressar (sair de si, exteriorizar). Para o espectador, é o afetual, 

aquilo que o sensibilize. Este é, possivelmente, o caráter nacional do cinema 

brasileiro: o de uma possibilidade interpretativa de convergência entre o cineasta e o 

receptor através de filmes que estimulem uma empatia entre estes dois polos. Por isso 

não é mais possível se pensar numa autoria ligada ao conceito de vanguarda, uma vez 

que as escolas estéticas terminaram quando se iniciou a pós-modernidade, a partir dos 

anos 1960, o de uma cultura de identificação e não mais de identidade. [...] A pós-

Retomada, portanto, estaria vinculada ao desejo de expressão do cineasta no 

imaginário da pós-modernidade e à sensibilidade do receptor, alheio ou não ao termo 

autoria. O autor continua em cena, sem dúvida, mas os pressupostos de uma autoria 

centrada na figura de um gênio solitário, como nas artes plásticas (e que extrapolou 

para o cinema), estão desaparecendo, se é que já não desapareceram totalmente 

(BARROS, 2014, p. 187-188). 
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Imagem 2: O sertão verde (02min e 38seg) 

Diante disso, observamos que o estilo de Vinícius Coimbra é formado a partir das 

concepções estilísticas do Cinema Pós-Retomada. Sua adaptação do conto de Guimarães Rosa 

contrasta não apenas esteticamente com o filme de Roberto Santos, mas também em discursos 

ideológicos. Em sua estreia como diretor geral em um longa-metragem, o cineasta optou por 

uma maior fidelidade ao texto literário referencial. Mesmo preservando o texto original, 

Coimbra nos apresenta um Augusto Matraga dentro de uma plasticidade visual condizente com 

as imagens que o público está acostumado a assistir, principalmente na televisão. Enquanto, o 

filme de Santos nos mostra um sertão agredido por duras secas, exalando sofrimento, fazendo-

se personagem na estória, as paisagens exibidas por Coimbra são belíssimas, verdes e 

formidáveis – como está disposta na imagem 2 –, aparecendo mais como um elemento estético 

de composição do cenário. 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015) 

 

 

Logo na primeira cena vemos um pássaro saltando em voo, pelo qual é mostrado aos 

seus olhos a imensidão do sertão. As imagens filmadas por panorâmicas, ao som de uma música 

doce, distribuem calmaria – diferentemente da escolha de Roberto Santos, que inicia seu filme 

já instigando a sensação do sofrimento do povo nordestino pela copulação das severas secas e 

uma musicalidade que expressa o mesmo sentimento. A tranquilidade apresentada é aniquilada 

pela cena de apresentação de Augusto Matraga, essa se constrói a partir de um tiroteio entre o 

protagonista e os capangas do seu maior inimigo: Major Consilva, que estão em maior número. 
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A cena criada ao estilo hollywoodiano de duelos em faroestes já conduz o filme para um viés 

esteticista.   

Diferentemente da produção de Roberto Santos, percebemos no filme de Coimbra uma 

preferência estrutural escolhida para agradar ao público. O espectador é colocado em uma 

posição passiva, a contemplar a catástrofe da vida de Nhô-Augusto por um ângulo externo. O 

cineasta insere o enredo do conto na normalidade da desordem humana em entender o bem e o 

mal dentro de si. A partir do dialogismo com a obra literária, é perceptível que Santos prefere 

uma abordagem intimista, detalhista, procurando aplicar o conflito interno da personagem a um 

grupo social mais amplo, neste caso, o sertanejo. Fazendo, assim, uma reflexão social e cultural 

abrangente. Portanto, a segunda produção se porta como um filme de gênero, enquanto a 

primeira desenvolve características autorais. Podemos sustentar essa hipótese na comparação 

analítica da cena, comum entre os dois filmes, entre a personagem e um animal – o burro e o 

cavalo.  

No primeiro filme (1965), a cena é figurada pelo personagem protagonista e um burro. 

Um duelo é provocado pelo homem na tentativa de domínio do animal, em uma tomada de 

5min18s sem interrupções. Destacamos primeiramente a escolha do animal: o burro é um 

animal comum no sertão, ligado, principalmente, às pessoas humildes; enquanto os mais 

poderosos possuem cavalos, tido como superiores em estatura e função de trabalho. A cena 

ocorre durante o dia, em um ambiente e tarefa comuns aos costumes locais. Há várias tentativas 

de a personagem subir e dominar o animal, entre elas quedas e persistência. 

Esses elementos estruturais na forma de construção nos levam a uma reflexão mais 

profunda, a duração da cena aponta um indício de que o momento em questão não é mero acaso. 

A luta com o animal já nos mostra uma relação entre o homem e o seu meio, analogia ao 

constante embate das mudanças sociais e conflitos que se instauram em uma tentativa de união 

dos dois – exemplificada pela imagem 3. Em cenas anteriores, Nhô-Augusto já expressava suas 

angústias movidas pelas dúvidas em questão do modo de vida que aderira. Neste momento, sua 

mudança interna começa a ser externada, e ascende um avivamento pessoal apagado pelo 

sofrimento vivido. Ao encontrar-se com o animal selvagem, Matraga abandona a repressão dos 

seus instintos e assume o seu caráter sertanejo novamente. Com isso, a sua transformação 

transcende o plano psicológico e aufere o plano físico. 
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Imagem 3: A luta entre o homem e o seu meio 

 

                                                                            (66min e 50seg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (1965) 

 

 

A disposição da câmera é mediada entre o olhar do homem para o animal, bem como 

uma troca de posição, na qual aparentemente mostra o olhar do animal para o homem. Em meio 

a isso, há momentos em que a câmera se instala desordenadamente, enfatizando a agitação do 

episódio. A troca de olhares entre ambos, em distintos planos, simboliza a visão do homem para 

a natureza, e vice-versa. Ao final da cena, quando Augusto consegue dominar o burro, se 

instaura um único plano movido pelo movimento de galope. A visão exposta não abona 

referência ao dono do olhar, estabelecendo uma relação conjunta de equidade em que ambos 

conseguiram se unir. Simultaneamente, percebemos que a figura do animal e do homem estão 

em planos materiais diferentes, mas as suas essências são indivisíveis no meio social. 

No segundo filme (2015), também é retratado a luta do protagonista com o animal, em 

uma simbologia da reconciliação de Augusto com o seu meio natural. Contudo, percebe-se 

significantes diferenças construtivas, tanto na sua forma como em seu conteúdo, diante da 

adaptação primária. Em seus elementos formais, constatamos que a cena é discorrida em 

2min52s; isso implica dizer, de antemão, que possui uma abordagem reflexiva menor por sua 

duração. Em divergência com a escolha de Roberto Santos, o animal representativo selecionado 

foi um cavalo. Como já mencionado acima, os dois animais possuem caracterização e 

significados diferentes para a sociedade em que se constrói o enredo da estória – aqui, este 

amplia um aspecto de poder, superioridade, destonando a simplicidade do sertão. 
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Imagem 4: A luta entre o homem e o seu meio II 

Esteticamente, a cena possui subsídios elementares chamativos quanto à disposição, 

iluminação e efeitos. O horário noturno, deixando o ambiente escuro contrastado pela luz da 

lua, mediado por uma forte chuva em contato com o rio – como mostra a imagem 4 – apesar de 

deixar a cena extremamente bela, desvia a obra para um lado mais distrativo de entretenimento 

distanciando do caráter discursivo encontrado tanto na obra literária como na adaptação 

anterior. O cineasta faz uso do efeito visual para adornar o episódio, não agregando na sua 

densidade reflexiva.   

 

 

                                                                        (58min e 40seg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015) 

 

 

A cena em questão é posta para representar a transformação psicológica de Nhô-

Augusto e a libertação dos instintos sertanejos adormecidos. Para tanto, Coimbra também adota 

a tentativa de mostrar a luta do homem com o meio. Todavia, isso é apresentado por uma 

abordagem em direção ao heroísmo. Inicialmente, o cavalo aparece atolado na água, com um 

semblante de sofrimento; Augusto aparece como o seu salvador, depois de laçar o animal e 

valer-se de sua força física, consegue tirá-lo do atolamento. Ao final, entrega o cavalo para o 

suposto dono, que se demonstra agradecido pelo gesto de caridade do protagonista. Essa 

sequência encaminha Matraga para o seu destino final, a partir do qual indicia a volta dos seus 

instintos brutais, mas com a capacidade de usá-los para ajudar o próximo. Em outras palavras, 

a cena aparece direcionada à ascensão de Augusto como herói, e não como uma busca de 

autoconhecimento e reflexão de seus conflitos internos, como acontece no filme de1965. 
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A adaptação de A hora e a vez de Augusto Matraga é feito de forma, perceptivelmente, 

distinta em ambos os filmes. Em 2015, a natureza é parte do processo de redenção de Matraga, 

enquanto em 1965 é parte da causa da pobreza e violência da personagem. A disjunção entre 

domar um burro versus salvar um cavalo nos leva a compreender que o primeiro filme é 

realizado por um viés crítico, aprofundando a reflexão sobre os conflitos internos do homem a 

partir das problemáticas do meio social em que vive. O segundo segue esse pensamento, mas 

enfatiza a trajetória da personagem essencialmente centralizada em sua redenção, tratando da 

vida de um homem vicioso que, após chegar ao limite de derrotas sentimentais e físicas, toma 

consciência de seus males e vive sacrificando suas vontades profanas e resistindo às tentações. 

Há, portanto, uma ideia de uma existência conflituosa do bem e do mal no interior do homem 

nas duas produções. Coimbra, porém, se apega ao movimento de ascensão-queda-ascensão e o 

heroísmo envolvido nisso. Roberto Santos, por outro lado, emprega a discussão sobre as 

imposições que as instituições (principalmente a religiosa, neste caso) infere nas identidades e 

instintos naturais do homem. Refletindo sobre as desordens internas causadas pelas mudanças 

externas. 

É importante mencionar que as características que marcam as duas produções estão 

interligadas às principais propriedades estéticas e discursivas da época de construção de cada 

uma. Ambas trazem propostas interpretativas diferentes a partir da leitura da mesma obra 

literária usada como base inspiratória. A releitura das duas estão embasadas em visões 

influenciadas pelas construções sócio-históricas e pelo momento atual da sua produção. 

Podemos, com isso, dizer que    

 

 

Toda palavra é alterada quando salta de um grupo social para outro, de uma época 

para outra. Algumas resistem à mudança e, mesmo quando tomadas por um outro 

grupo ou época, continuam a serviço do contexto em que foram criadas. Não uma 

expressão neutra, um sistema normativo de formas abstratas, mas uma opinião 

concreta e contraditória sobre o mundo, toda palavra é uma semente, traz vida, 

energia, e pode trazer inclusive uma carga explosiva no seu bojo (AVELLAR, 2007, 

p. 13). 

 

 

Assim, as adaptações funcionam como inovações. Pois, as palavras lidas estão sempre 

sendo empregadas em novos contextos e as novas obras reformulam aquilo que foi lido. Dessa 

forma, filmes produzidos a partir de um mesmo texto-base poderão apresentar roteiros distintos, 

carregados de influência externas inseridas em seu contexto. É o que acontece com o conto 

rosiano, em que a sociedade e a formação dos dois cineastas conduziram as escolhas técnicas 

de suas obras fílmicas. Com isso, os dois longas-metragens possuem suas qualidades e 

propriedades próprias. Singulares em relação ao conto, e entre si. 
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4 A ADAPTAÇÃO FÍLMICA À LUZ DO ARQUÉTIPO DO HERÓI POR VINÍCIUS 

COIMBRA 

Diante da discussão conduzida até aqui, compreende-se a importância do cinema como 

elemento catalisador de ideias e proliferação de pensamentos, além do seu caráter de 

entretenimento. Vislumbra-lo como ferramenta comunicacional é essencial para a percepção da 

ação de um filme no meio social. Por esse viés, é pertinente não nos apropriarmos apenas das 

imagens, mas sim contextualizá-las em meio a uma série de componentes presentes para a 

completude da obra. Cada um traz em si discursos necessários para a construção de significados. 

Dentro do processo de adaptação a obra passa por diversos âmbitos constituintes. Para 

analisarmos a obra final em sua totalidade é necessário compreendermos a colocação e 

importância de cada um como fator construtor. Para tanto, tomamos como aporte a figura do 

diretor e suas escolhas técnicas que guiaram a produção da obra; o estilo de trabalho e época de 

produção são elementos com forte influência nos discursos presentes na obra. São estes que 

diferenciarão a obra literária da obra cinematográfica adaptada, dando singularidade a ambas. 

Uma obra adaptada necessita de um roteiro advindo de uma obra publicada, ele é posto 

como guia para a preparação (pré-produção), as gravações (produção) e sua finalização (pós-

produção). No roteiro estão contidas as ideias artísticas, técnicas e práticas que serão 

vinculadas. Mas, para o roteiro funcionar deve-se ser entendido e conduzido corretamente. O 

que está por trás de cada plano, cena e ações é a análise técnica preparada pelo diretor (e equipe 

de direção). Dessa forma, o cineasta faz sua própria releitura da obra literária e a transforma em 

ações cinematográficas. 

Vinicius Coimbra, egresso de produções telenovelísticas, teve ousadia ao fazer sua 

estreia no cinema com a adaptação de um clássico literário já consagrado na indústria 

cinematográfica anteriormente produzido por Roberto Santos. Ainda que mantendo uma 

conotação fiel ao conteúdo místico da história no que diz respeito à redenção de um homem 

violento que busca sua salvação espiritual posto em evidência na obra de Guimarães Rosa, 

Coimbra traz para as telas uma obra contemporânea permeada de simbologias, pelas quais pode-

se fazer uma transação entre as obras literárias e cinematográficas vendo as suas diferenças 

estéticas, ideológicas e simbólicas que ganham novos significados ao passar por gerações 

diversas. 

Guiados por essa hipótese, neste capítulo discutiremos o processo de construção da 

adaptação feita por Vinicius Coimbra, fragmentada por seus conceitos técnicos, ideológicos e 

simbólicos. A junção estrutural desses âmbitos formara a base para a constituição de uma obra 

genuína, com novos discursos e uma nova visão sobre a obra rosiana. Em sua explanação, 
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vemos que cada fragmento possui características influenciadas por elementos internos e 

externos da obra-base. E é nisto que nossa discussão se ancorará. 

Dentro da análise técnica observaremos a estética da película no que consta os 

atributos usados pelo diretor para se remeter a temporalidade, espaço e tecnologias para 

desenvolvimento da história criada por Rosa, mas adaptada à sua época de produção, com os 

benefícios de evolução material e engajamento de uma releitura da obra que já havia sido 

transposta anteriormente. A fim de catalisar como essas escolhas técnicas agiram para a 

construção e efeito estético da obra final.  

A análise dos elementos ideológicos fomenta a ideia de que as mudanças sociais 

engajam novos discursos e ideologias no processo de produção artística de uma obra adaptada. 

Na qual esta é influenciada pelos ideais (ou a contradição deles) que permeiam na sociedade no 

seu momento de produção dialogando com os discursos sociais da época de publicação da obra 

literária usada como base. Ao analisarmos esses elementos pretendemos perceber de que forma 

Vinicius Coimbra evidenciou a evolução social, bem como as mudanças ideológicas da 

cinematografia.  

Da mesma forma, percebemos que – assim como a obra de Guimarães Rosa – o filme 

de Coimbra é constituído de elementos simbólicos que permeiam o sertão nordestino, através 

da figura do sertanejo, engajado por uma jornada heroica. Apesar de isso ter vindo da influência 

do conto rosiano, a transposição para outro meio comunicativo gera novas necessidades de 

transmissão. Essa simbologia é a chave para a grandiosidade da obra. Diante disso, é de suma 

importância a sua percepção e compreensão.  

Desse modo, ao analisarmos os três âmbitos, teremos uma visão ampla sobre como 

ocorreu o processo de adaptação da obra de Guimarães Rosa através da releitura feita por 

Vinicius Coimbra, enfatizando como esta se tornou uma obra solidificada. Salientamos que esta 

não é uma comparação de fidelidade. Mas, tem como propósito ver como uma transposição 

cinematográfica passa por um processo regado por influências internas e externas, capazes de 

transformar os discursos de uma obra, mesmo mantendo a sua essência. 

 

 

4.1 Elementos técnicos: a construção estética 

A reprodução de uma obra, especialmente na adaptação, representa um processo novo 

de linguagens. Este processo vem se desenvolvendo constantemente, e a construção estética 

está entre os fatores de intensidade crescente. A influência da fotografia para a criação do
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7 Antonio Candido defende que há dois tipos de arte: a de agregação e a de segregação. De modo geral a arte tanto 

é influenciada como influencia a sociedade. A influência da sociedade aparece, principalmente, na superfície do 

texto como na caracterização das personagens. O contrário ocorre devido aos leitores/espectadores levarem para a 

prática social o que adquirem da obra. Dessa forma, há artes que não inovam e apenas alimenta o que está tendo 

audiência positiva (arte de agregação). Bem como, há artes que estão sempre querendo inovar em ideias que 

questionam pelo sistema simbólico, trazendo reflexões consistentes através da arte (SILVA, 2009). 

cinema aflorou a expectativa de beleza imagética, pois a tecnologia cinematográfica de “falar 

por imagens” instigou a exigência do espectador em querer, cada vez mais, o perfeccionismo. 

O cinema, especificamente um filme, entendido como uma obra de arte constitui uma 

fonte de conhecimentos, meio de expressão, elemento discursivo e leitura de mundo. Dessa 

forma, ele é um transmissor. O impacto da imagem, assim, não é limitado ao embelezamento 

do texto, mas é projetor de perspectivas, ideias e ideologias. Ao transpor um texto literário para 

as telas, o cineasta não apenas está interessado em dar beleza estética à estória escrita; pretende, 

com isso, ser uma linguagem que procura transmitir algo. 

Deste modo, a estética é tida como elemento técnico que molda a originalidade da obra 

criada. A concepção do filme determinará o tipo de técnicas mais adequadas para a transmissão 

da mensagem, neste caso, da obra literária que está sendo adaptada. Todavia, o fator mais 

importante da composição filosófica de beleza (estética) é o conteúdo. A sensibilidade da 

matéria (obra literária) emitida pelos recursos técnicos fílmicos possui maior estima, em uma 

obra de arte, que os efeitos “pirotécnicos” usados apenas para atrair o espectador. 

Infelizmente, a crescente indústria cinematográfica tendeu para a comercialização de 

filmes. Esta industrialização americanizou os espaços físicos dos cinemas, bem como o 

conteúdo fílmico predominante nas salas. A consequência dessa agregação7 gradual 

hollywoodiana é a má educação cinéfila que os espectadores aderiram, na qual predomina o 

interesse por filmes visuais, inferiorizando os filmes de arte. Isso porque 

 

 

A cultura contemporânea é sobretudo visual. Video games, videoclipes, cinema, 

telenovela, propaganda e histórias em quadrinhos são técnicas de comunicação e de 

transmissão de cultura cuja força retórica reside sobretudo na imagem e 

secundariamente no texto escrito, que funciona mais como um complemento, muitas 

vezes até desnecessário, tal o impacto de significação dos recursos imagéticos 

(PELLEGRINE, 2003, p. 15). 

 

 

Contudo, percebendo essa caraterização eloquente, não apenas os filmes comerciais 

passaram a utilizar-se dos recursos imagéticos. O avanço tecnológico é um recurso de progresso 

para a expansão dos filmes de arte, isso porque o uso de imagens – sem falas ou textos escritos 

– engrandeceu a presença de simbolismos que emanam a poesia da arte. A imagem em sua 

totalidade pode dizer mais que a própria fala dos personagens. Ou seja, a junção do espaço 
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8André Bazin explica que a permanência dos heróis e dos esquemas dramáticos do western é evidenciada na 

estética dos filmes de movimento. Esta traz características similares a ética da epopeia e a tragédia. “O western é 

épico pela escala sobre-humana de seus heróis, pela extensão de suas proezas. [...] Ao caráter do herói corresponde 

um estilo de mise-en-scène, em que a transposição épica aparece desde a composição da imagem, sua predileção 

pelos vastos horizontes, os grandes planos em conjunto, que sempre lembram o confronto do Homem com a 

Natureza.  

físico, temporalidade, vestuário, gestos e demais fatores visuais, completam o discurso 

mensageiro pretendente. 

Na análise de uma obra fílmica percebe-se que esses fatores não são colocados 

aleatoriamente dentro de um plano. Cada artefato é posto para dar sentido a cena. Decerto, 

podemos afirmar que “quem narra escolhe o momento em que uma informação é dada e por 

meio de que canal isso é feito” (XAVIER, 2003, 64), assim, a projeção de imagens é disposta 

de forma a dar sequência a linearidade da estória, projetada através da estética escolhida e 

almejada. 

Portanto, a completude estética de um filme é formada pela junção da sua fotografia 

alinhada aos significados perpassados pela simbologia dentro das imagens. De nada valerá um 

filme possuir lindas paisagens se elas não derem sentido ao núcleo da estória. Sobretudo, em 

uma adaptação, o diretor possui liberdade poética para dar vida ao texto literário em qualquer 

ambiente da forma que achar mais condizente com a sua leitura; porém, se o interesse pelo 

estético for maior que o conteudista, a queda na ambição imagética da contemporaneidade pode 

custar a perda da essência do conteúdo literário primário. 

A estética do filme de Coimbra é, sem dúvidas, um dos elementos que mais chamam 

atenção em seu filme. A fotografia funcional na construção de imagens é solene ao texto de 

Guimarães Rosa. O trabalho estético foi realizado de maneira eficiente, que se fez necessário 

destacá-lo e apontá-lo como o primeiro ponto que faz o filme de Coimbra distanciar-se do filme 

de Roberto Santos. Ao que percebemos, a ideia era realizar um filme com conteúdo artístico 

que possa se comunicar com o grande público. Para tanto, o cineasta utilizou recursos especiais 

de filmagens, novas linguagens unidas a trechos da própria obra rosiana, mesclando o 

tradicional ao contemporâneo. 

Logo no início, Augusto Matraga é apresentado por meio de uma cena que traz traços 

de gêneros de western8, já conduzindo o filme a um estilo de faroeste hollywoodiano, 

predominante no decorrer do longa. Augusto enfrenta onze capangas do seu inimigo; uma luta 

injusta pela desigualdade entre os oponentes, mas que ao fim o herói, sozinho, vence-os, 

agregando à caracterização de poder. 

A figura de Matraga é posta de forma misteriosa ao ser escondido o seu rosto por quase 

toda a cena. Os entrecortes de planos alternados entre armas disparando e Augusto 
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O western ignora praticamente o close, quase totalmente o plano americano; ele se prende, em compensação, 

ao travelling e à panorâmica, que negam os limites da tela e restituem a plenitude do espaço. [...] Mas esse 

estilo só ganha sentido a partir da moral que lhe serve como de base e o justifica. Essa moral é a do mundo 

onde o bem e o mal social, em sua pureza e necessidade, existem como dois elementos simples e fundamentais. 

[...] a epopeia vira tragédia pelo aparecimento da primeira contradição entre o transcendente da justiça social e 

a singularidade moral [...]” (2018, p. 265-266). Algumas dessas características são percebidas no filme de 

Coimbra, principalmente no que se refere as projeções técnicas e aos conflitos físicos e internos do 

protagonista. 

Imagem 5: Nhô-Augusto em conflito com capangas de Major Consilva 

esquivando-se dos tiros, dá a movimentação atribuída à turbulência da situação. Encurralado, 

a personagem se protege atrás de pedras abraçado à sua espingarda. Curiosamente, a postura 

de Augusto não é atribuída ao medo; mas, demanda a intimidade, elegância e familiaridade 

que ele possui com a violência. A cena é orquestrada apenas pelo som dos passos na mata 

seca e o barulho dos tiros ecoando na imensidão do sertão. Este está presente como plano de 

fundo que assiste ao duelo. A sequência de imagens, a seguir, sintetiza a explanação estética 

aqui explorada.   

 

 
                                                                                                       (2min e 40seg). 

 
Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

Esteticamente, essa cena convida o espectador a prender-se na agitação e na 

coragem de Augusto. De fato, é uma apresentação do personagem ao público. A cena é um 

componente acrescido ao conto original – não existe no texto literário. No entanto, ratifica e 

qualifica a definição de Matraga dada por Guimarães Rosa: “duro, doido e sem detença, 

como um bicho grande do mato” (ROSA, 2017, p. 299). Coimbra, conseguiu dar vida
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Imagem 6: Apresentação da família de Nhô-Augusto 

cinematográfica à caracterização de Augusto Matraga através de uma composição estética 

do seu temperamento. Isso fica elucidado no final da cena, quando finalmente a câmera foca, 

em um plano fixo, o rosto de Augusto. 

Sozinho no enquadramento do plano, a personagem esbanja um tímido sorriso, 

apontando uma satisfação em matar os inimigos de forma violenta; logo após o seu olhar é 

tomado por ódio, externando o sentimento enraizado no interior do personagem. Por sua 

ganância e busca de superioridade de poder, a própria personagem se compara ao 

personagem bíblico que representa o mal quando fala: “pois volta lá, e avisa que você teve 

de frente com o diabo”. Expressão que a princípio apresenta a primeira fase da personagem, 

em que ele não teme a nada, nem se inferioriza a ninguém. Isso se contrastará futuramente 

quando passa a ser servo devoto ao catolicismo e busca a salvação espiritual e ida ao céu. 

Toda a agitação é cortada pela calmaria da cena seguinte que mostra o lado anverso 

da vida violenta de Augusto Matraga, a família. A tranquilidade presente no barulho da água 

alinhada a sonoridade do canto de Dinorá (esposa de Augusto) mostra a bondade e empatia 

entre mãe e filha (Mimita). Mas, além disso, a expressão de tristeza no rosto das duas, exibe 

descontentamento. Em mais uma cena esteticamente bem-disposta em planos abertos e 

fechados mostrando detalhes importantes para a apresentação das pessoas envolvidas com o 

protagonista, o filme enfatiza a simplicidade do sertão por meio da estrutura do casebre e da 

atividade de produção de farinha. Esta é alocada, por um close-up, para destacar a aliança 

usada por Dinorá a fim de realçar o casamento entre ambos, mas a sequência mostra a 

insatisfação no olhar tanto da mãe como da filha (imagem 6). 

 

                                                                                                         (6min e 10seg). 
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_______________________________ 

 
9Jacques Aumont elucida que uma imagem fílmica é gerada pela disposição de quadros, do qual chama de 

campo. Dentro do campo é posto um enquadramento que específica e explana algo simbólico para a 

compreensão da cena. Todavia, a composição totalitária da simbologia é alocada fora dos limites das imagens, 

em que possuem elementos constituintes para essa complementação, tais como a sonoridade, presença de 

outros personagens etc. Essa discussão é abrangida em A estética do filme (2012).    

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

O contraste entre as duas cenas mencionadas alude a dualidade presente na vida de 

Augusto: a violência, da qual ele pratica e sente-se fortalecido; e a submissão, da qual ele 

acomete à família, e o afasta dessa relação fraternal. Na primeira, o medo tem como 

consequência o respeito do inimigo; na segunda, o medo gera desgosto e insatisfação de 

quem deveria possuir uma relação fraternal. O sequenciamento das tomadas cênicas de 

apresentação está diretamente ligado à significação do desenvolvimento do filme, na medida 

que vemos o protagonista se perder interiormente e perder seus bens materiais tendo como 

fator primordial a violência insinuada a princípio.  

É importante percebemos que ambas as cenas são orquestradas por sons distintos, 

quase não possuem falas, com exceção do fim da primeira. Nesta, predominantemente, os 

movimentos são geridos pelos barulhos dos tiros disparados; a segunda é conduzida pelo 

suave canto de Dinorá. Essa escolha estética se enquadra ao chamado “cinema sem  

palavras”, expressão usada por Jacques Aumont quando defende a importância da 

sonoridade como fator estético de composição fílmica, pelo qual a cena fílmica não se define 

unicamente por traços visuais; o som nela desempenha um papel importante para sua 

completude. A homogeneidade entre sons “dentro de campo” e “fora de campo” se unificam 

no espaço fílmico, assim, a narrativa se impõe através da comunicação de vários fatores 

estéticos (AUMONT, 2012)9. 

De fato, o som gera reações em quem está assistindo e ajuda a moldar a forma de 

percepção em relação ao personagem. O que acontece, em verdade, é que a disposição na 

qual a colocação sonora é interceptada predispõe uma interferência de efeito pretendido pela 

direção do filme, pela qual é determinada a concepção das imagens, ações e personificação 

das personagens. O som estimula os sentidos, isso faz com que o espectador aguce a sua 

percepção de uma cena medida além de imagens. Dessa forma, o efeito sonoro é constituinte 

da compreensão. Todavia, o cinema enquanto indústria utilizou-se desse recurso para atrair 

os espectadores a verem um filme como um produto. Ao deslocar o efeito sonoro para o 

centro da cena,  

 

 

Está interessada em falar em voz alta para manter o espectador consciente de que 

o cinema trabalha ainda mais forte que a televisão. A imagem que enche os olhos
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hoje é a do público que se reúne para ouvir um som, e o cinema procura pegar a 

emoção do espectador através de uma conversa gritada: se expressa pelo barulho. 

Em verdade, a indústria de cinema agora nem mesmo se dirige à emoção do 

espectador. Vai mesmo é aos sentidos (AVELLAR, 1982, p. 140). 

 

 

O filme de Coimbra, infelizmente não foge desse padrão. Ao fazer de um conto 

regionalista um filme estilístico com características “faroestianas”, utiliza-se da agitação 

sonora de tiros para chamar a atenção do espectador e criar uma aura de expectativa. Da 

mesma forma tenta acalmar o espectador com o canto de Dinorá em seguida, instigando a 

compaixão pelas personagens. Por outro lado, nos casos anteriormente citados, o fator 

sonoro, além de agregar esteticamente, é enfático, pois compõe em ambas a caracterização 

do protagonista, assim como da sua família. Enquanto os olhos do espectador transmudam 

de uma cena caótica para uma cena calma, o ouvido faz o mesmo. Esse efeito 

significantemente mostra o embate entre ambos e a ruptura de paradigmas da forma de vida 

em conjunto. Tudo isso, mais a frente, é entendido pelo rompimento da relação amorosa feita 

pela esposa. Dessa forma, o contraste das duas cenas denota não apenas uma diferença de 

rotina no cotidiano dos personagens; os elementos estéticos sonoros e imagéticos foram 

utilizados para demarcar o padrão interior de cada um, e alude diretamente ao contexto da 

obra literária. 

A estética do filme de Vinícius Coimbra segue durante todo o filme em um embate 

entre o comercial e o artístico. A modernidade das imagens é reflexo de um processo 

histórico em que a arte cinematográfica tenta se reinventar, tanto em releituras de seus 

próprios conceitos como na criação de novos, sob a evolução das outras artes. Assim, na 

contemporaneidade, a diversidade estilística caracteriza profissionais e espectadores de uma 

geração multimídia, pela qual alterou-se os padrões cinematográficos. 

Sob essa vertente, em uma outra cena (imagem 7) percebemos uma padronização 

reprodutiva de efeitos atrativos. Ancorado na representação textual da obra literária 

adaptada, o filme segue acrescentando cenas com a intenção de caracterizar o protagonista.  

Todavia, estas estão mais pretensas a estetizar a sequência de planos para fins atrativos, 

devido ao domínio estético sobressair o artístico. Nesta cena em questão, destaca-se a 

iluminação noturna, pela qual é motivado um efeito mórbido antecedente a morte do animal. 

Em mais uma cena sem falas, o desenvolvimento permeia entre o encadeamento sequencial 

de ações significantes. De início há uma troca de olhares entre o homem e o animal, seguida 

de uma longa caminhada mostrada em plano aberto. Perto do animal, Augusto aplica facadas 
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para tirar-lhe a vida; em um plano fechado, em que o enquadramento foca em Matraga, é 

possível ver o sangue do animal jorrar em sua roupa e ao fundo o escuro da noite é cortado 

apenas pelo brilho das estrelas, que traz suavidade a horripilante cena.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

Esta rápida cena, que a primeiro momento pode parecer anódina, é de grande 

importância para a construção de perspectiva da personalidade da personagem principal. Na 

cena do tiroteio Augusto mata por prazer, embasado no ódio criado durante sua vida através 

da sua relação com a violência. Já nesta outra situação, é colocado em questão a relação de 

Augusto com a natureza. Apesar de parecer cruel, inicialmente, a iniciativa de matar um 

animal, percebe-se que a ação de Matraga é movida pela tentativa de tirar o sofrimento que 

o atingira, dando-lhe uma morte mais rápida. Dessa forma, percebe-se que a personalidade 

violenta atribuída a ele muda momentaneamente; aqui o extinto violento é usado como forma 

Imagem 7: Nhô-Augusto matando um animal no meio do sertão (15min e 52seg). 
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natural de solucionar adversidades no mundo do sertão. O contraste entre as duas situações 

mostra que a violência presente na vida de Augusto Matraga é um meio, e não um fim. 

É possível ter essa percepção à medida que o desenvolvimento do filme vai se 

desencadeando e as ligações são feitas, principalmente, pela montagem. O acréscimo de 

cenas traz significâncias para o filme, pois são cenas feitas a partir de concepções de 

descrições da obra literária. A junção do sequenciamento dessas cenas com fragmentos 

trazidos da obra é bem-disposta pela elaboração da montagem, elemento primordial para a 

completude da obra. A combinação e organização trazida pela montagem garante a 

continuidade narrativa. 

O nexo lógico entre duas imagens, princípio da montagem, vai além da combinação 

estética. Utilizar diferentes distâncias e posições de câmera para filmar os mesmos 

acontecimentos e lugares, assim como acontecimentos e pessoas em diferentes lugares, 

infere diretamente na significação contextual da obra. A consistência técnica desse processo 

é detalhista e conduz a narratividade da obra. Dessa forma, a disposição dos elementos 

presentes em cada cena e sequenciamento de acontecimentos dão continuidade narrativa 

desenvolvida através da montagem. Assim,  

 

Enquanto o caminho mais direto para uma mobilização da câmera parece ter sido, 

logicamente, o do movimento de câmera, a montagem teve um papel muito mais 

decisivo nas duas primeiras décadas do cinema. [...] a função principal da 

montagem é a sua função narrativa; desse ponto de vista, a montagem é, portanto, 

o que garante o encadeamento dos elementos da ação segundo uma relação que, 

globalmente, é uma relação de causalidade e/ou temporalidades diegéticas 

(AUMONT, 2012, p. 64). 

 

A relação de causalidade e temporalidade, discutida por Aumont (2012), é 

percebida no filme de Coimbra através da ligação das diferentes fases da personagem 

principal, estas têm como eixo central um acontecimento que desencadeia a mudança 

comportamental do protagonista: o acidente, que o leva a uma quase morte. O 

sequenciamento do filme é mediado pelas consequências que o acidente trouxe para ele, em 

que a montagem é feita para explicar as motivações da sua vida externa e internamente. 

Contudo, antes disso, a sua conduta já é explicitada através de lembranças e descrições da 

sua infância. Dessa forma, a montagem do filme encadeia todos os momentos do personagem 

de forma a explicar a relação que cada um acarretou à construção de Augusto. 

Durante quase todo o filme é possível observar a presença de religiosidade ligada a 

objetos e situações elementares que fornecem a Augusto parte de sua personalidade. Não 
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Imagem 8: Nhô-Augusto e a igreja (11min e 56seg). 

obstante, elementos profanos também estão presentes, fazendo parte da construção do outro 

lado da personalidade do personagem. Dessa forma, percebe-se que o sagrado e o profano 

caminham juntos e geram um embate interno no subconsciente de Matraga, trazendo, assim, 

seus confrontos externos. Tudo isso descreve a primeira fase do protagonista, anterior ao 

acidente. 

Augusto é apresentado por suas características profanas, através da violência, 

bebida e adultério. Em um leilão fornecido pela igreja, vemos que a vida dos moradores do 

povoado é dividida pela religião e pecado (segundo os ideais do cristianismo), demostrados 

através de uma imagem em plano aberto que mostra a igreja e a festa do povo lado a lado 

(imagem 8). Onde deveria ser uma festividade voltada para os costumes da igreja, o povo 

acrescenta a profanidade ao leiloar uma prostituta. Nisto, é perceptível que a profanidade de 

Augusto não é característica única do personagem, mas é culturalmente comum na região. 

O personagem aproveita-se da situação para mostrar poder sob os mais humildes, gasta 

muito dinheiro e arremata a prostituta, que esbanja como prêmio. Mas, logo em seguida, ao 

passar em frente à igreja, a sua fisionomia se transforma, abandona a expressão de 

comemoração e assume uma de reflexão; o olhar marejado de lagrimas mostra que aquele 

espaço tem um significado importante. 

O sequenciamento da cena mostra um plano aberto em que a igreja aparece em uma 

disposição maior, mostrando Augusto como um pequenino, inferior não apenas em tamanho, 

mas em poder. O olhar de Augusto para cruz no alto simboliza um diálogo (apesar de não 

haver palavras) tanto de Augusto com a religião como com o seu Eu interior, a consequência 

disso é vê-lo dispensar a prostituta em seguida, aparentando uma superioridade do seu lado 

sagrado acima do profano, momentaneamente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

Entre conflitos internos e externos, a relação entre o sagrado e o profano na vida de 

Augusto é explicada mais à frente. Narrada pela conversa de Dinorá com o tio, a infância de 

Matraga é explanada de forma a justificar (em partes) as suas atitudes adultas. Desde criança 

rezava e praticava as crenças da religião católica, motivado pelo incentivo da avó, que 

desejava vê-lo como padre. Paralelo a isso, Augusto foi crescendo no sertão onde conheceu 

a violência do povo e da natureza. Tecendo a sequência de cenas (imagem 9), a montagem 

narrativa mostra que o meio de criação foi elemento crucial na construção de sua 

personalidade, o que explica seu momento de reflexão na cena comentada anteriormente.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

Na primeira cena vemos a relação de Augusto com a família, sua avó, já que a mãe 

morreu e não tinha contato com o pai. A imagem processa a inocência agregada à infância, 

na qual exala a bondade do menino, que aprendia os valores ensinados pela avó. Em seguida, 

esse plano é cortado, e é apresentado um novo, em que o menino aparece solene à 

grandiosidade e plenitude do sertão. O espaço englobado pelas tradições sertanejas faz parte 

da construção da personalidade adulta da personagem. É através dele que lhe é oferecido o 

Imagem 9: A infância de Nhô-Augusto (26min e 03seg). 
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conhecimento da violência. Assim, a calmaria do garoto é entrecortada por conflitos entre 

os dois mundos; representação concebida pelo barulho de um trovão, mesclado pelo olhar 

de medo da criança, demonstrando, assim, o início da sua dificuldade em entender e 

equilibrar a dualidade de suas personalidades. 

Já adulto, consumido por ódio e refém da violência, Augusto cria inimizades com 

outros fazendeiros da região. Em uma emboscada, seu maior inimigo ordena que seus 

capangas o capturem e o açoitem, deixando-o quase sem vida. A sequência de cenas 

mostrada na imagem 10 é de sublime significação quanto a transformação de Augusto. Este 

é o momento em que dar-se início a mutação da vida de Matraga, tanto em perspectivas 

externas como internas. Substancialmente, vemos Major Consilva sentado isolado, em uma 

posição distinta que o destaca e mostra sua aquisição de poder. Ao ser capturado, Matraga é 

colocado em um condicionamento inferior quando violentado pelo os seus próprios 

capangas. O posicionamento da câmera mostra Augusto os olhando de baixo, no chão, 

sintetizando a sua queda, a perca de poder. O sorriso irônico dos empregados despeja o 

contentamento e felicidade ao ver o ex-patrão naquela situação, havendo uma troca de 

domínio de poder. 

Ao ser arrastado sangrando pelo chão e marcado a ferro, Augusto é colocado como 

animal diante dos que o derrotaram através da violência. Em seguida, tomado por dor, 

Matraga se joga em um penhasco, sem saber e sem se preocupar com o que teria abaixo. 

Metaforicamente, o plano permanece parado após sua queda, a disposição da câmera mais 

uma vez religa ao olhar de Augusto em uma perspectiva de baixo, em uma reflexão de 

inferioridade. Desta vez, sua visão se encontra apenas com o céu, a permanência do plano 

sintetiza um novo diálogo de Augusto com a divindade espiritual da qual acredita. Em 

seguida é posta uma cruz marcando o lugar da sua morte, mas contrariamente essa imagem 

simboliza o seu renascimento através da fé cristã.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

Imagem 10: Enrascada de Nhô-Augusto e suposta morte (31min e 13seg). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

O acidente de Augusto é o eixo central da sua mudança de vida. A partir desse 

acontecimento tanto a sua rotina cotidiana muda como a dimensão interior de ideologias e 

comportamento. O processo de mudança ocorre gradualmente à medida que ele se recupera 

dos ferimentos físicos. Os procedimentos de cura são paralelamente concebidos junto à sua 

mutação espiritual, iniciando a terceira fase do personagem. Isso acarreta também na 

dinâmica narrativa do filme. O estereótipo de violência sede lugar para a calmaria da vida 

interiorana. 

A passagem do tempo é elemento enfático da terceira fase do filme. O 

sequenciamento de cenas emblema a transição de Augusto para uma vida voltada aos 

conceitos do cristianismo, a quem aprendeu com a avó e ratificou com a sua nova “mãe”. De 

49:27min a 50:50min aparece entrecortes de imagens em que Matraga coloca em prática as 

ações necessárias para a sua salvação, de acordo com as recomendações do padre e seus 

familiares. Nesta sequência, exibida na imagem 11, fica claro a postura assumida pelo 

personagem ao se colocar como benfeitor, caridoso e simplista, características contrárias à 

sua personalidade na primeira fase. Dessa forma, o efeito do modo de exposição das cenas 

mostra gradualmente a passagem do tempo e as mudanças aderidas pelo personagem. 
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Imagem 11: Nova postura e vida assumida por Nhô-Augusto (49min e 25seg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

Novamente, os planos seguem padrões que exacerbam elementos estéticos afáveis. 

Ao lado da trilha sonora, o público é conduzido a ver Augusto como uma nova pessoa. O 

apelo do filme para esse novo direcionamento não está apenas nas ações; mas, nas escolhas 

de profundidade, enquadramento e iluminação do protagonista nos planos em que aparece. 

Destaca-se, principalmente, o adereço usado por Augusto no pescoço: um terço, em forma 

de colar. A simbologia presente nesse acessório demonstra que a nova fase do protagonista 

está voltada para princípios religiosos, em que sua personalidade agora é ligada a direções 

messiânicas. 

Diante disso, o principal fator a ser percebido aqui é que o filme é dividido por 

fases. Dentro dessas fases há mudanças não apenas entre os personagens, mas cada momento 

modifica a estrutura técnica e estética, ou vice-versa. Assim, a história se dinamiza por meio 

da técnica usada em cada cena, dando progressão a perspectiva esperada pela junção dos 

elementos estéticos e técnicos. Dessa forma, os efeitos usados em uma cena não têm a 

finalidade apenas de produzir esta, mas dar dinamicidade e significado à obra como um todo. 

Em verdade, 

 

[...] um filme é dividido em episódios separados. Mas, todos esses episódios estão 

pendurados na corda de um único conjunto ideológico, composicional e estilístico. 

A arte da cinematografia não está na seleção de um enquadramento extravagante 

ou em captar algo por um surpreendente ângulo de câmera. A arte está no fato de 

cada fragmento de um filme ser uma parte orgânica de um conjunto organicamente 

concebido (EISENSTEIN, 2002, p. 95). 
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Reafirmando as palavras de Eisenstein, a composição do filme é fator de maior 

importância, não apenas episódios separados. Estes são partes que trazem especificações de 

um todo, mas que só possuem significância em conjunto. Dessa forma, a análise das partes 

se consuma no significado para a obra. Com isso, as escolhas técnicas singulares possuem 

desde o início uma finalidade. Assim, a direção do filme é conduzida de forma a induzir 

determinadas ações para esperadas reações, a fim de obter um resultado aspirado. Para que 

isso ocorra, há escolhas especificas de recursos condizentes com o desígnio almejado. 

No filme de Coimbra, percebemos que cada fase que o personagem principal passou 

trouxe novas combinações técnicas condizentes com o momento. A simbologia presente nas 

cenas através das escolhas estéticas, apesar de em alguns momentos o comercial ultrapassar 

o artístico, é o principal artifício para a singularidade da obra fílmica. O diretor conseguiu 

dar uma nova dimensão ao conto sem perder a essência da obra literária.  

 

 

4.2 Elementos ideológicos: as mudanças sociais e a eclosão de ideologias na ficção 

contemporânea 

Na contemporaneidade, as relações do público com a obra fílmica (e literária), e as 

discussões que são geradas em torno da mesma, costumam ser, principalmente, sobre as 

qualidades estéticas, sobre a atuação e apresentação dos atores, sobre a fotografia, e outras 

qualidades substanciais ao filme. Mas, raramente permeiam o campo externo, do qual 

possuem ligações intrínsecas à obra. O campo “extra-filme” é inerente a completude de 

entendimento de uma obra. Nele encontra-se explicações tanto para as escolhas técnicas de 

direção, como para a construção ideológica do discurso empregado. 

Ao analisarmos uma obra cinematográfica, certamente nos atentamos aos 

elementos internos da obra. Todavia, em consonância a isso, é indispensável a análise dos 

elementos externos ao texto. Aqui fazemos referência também aos impactos sociais que cada 

produção carrega consigo. A dinâmica dos meios de comunicação de massa, como 

instrumentos próprios da sociedade contemporânea, evoluiu e vem crescendo 

incessantemente ao longo dos anos. Dessa forma, a arte, vinculada a esses meios, está 

fazendo parte da formação intelectual e pessoal dos indivíduos. 

Cinema e sociedade, historicamente, têm desenvolvido relações bastante íntimas 

desde os primeiros filmes que surgiram por volta do século XX. De fato, esses dois campos 

intensificaram progressivamente as possibilidades de interação à medida que o cinema foi 
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se firmando como uma grande arte verossímil e espelho da sociedade. Apesar do firmamento 

de diversas artes – como a Literatura, a Música, o Teatro, a Fotografia, e outras artes visuais 

– o Cinema construiu uma linguagem própria e uma indústria especifica, da qual, a partir 

disso, não cessou a ligação e interferência na sociedade, ao mesmo tempo em que seu 

discurso e suas práticas foram se transformando também por interferência desta. Nisto, surge 

então uma complexa transação de uma inter-relação paralela que tem permitido que o cinema 

se mostre como fonte, sujeito, representação e tecnologia para a sociedade, do mesmo modo 

em que recebe tudo isso dela como inspiração. 

Com isso, tomamos o cinema como arte, mas também como economia, política e 

cultura. Tudo que é socialmente construído não é resultado do acaso ou da imprevisibilidade. 

Ao contrário, o agente desse processo tem a preocupação de conservar os interesses da classe 

dominante comprometida com ele. Dessa forma, a inserção do cinema, enquanto produto 

social, ocorre de forma ora autêntica ora inautêntica como mero reprodutor dos anseios de 

seus dominantes. Ele se substancia de diversas formas como técnica, cultura, arte, 

entretenimento, indústria etc. Em todas essas instâncias, a edificação da representação ocorre 

como um reflexo dos indivíduos e da malha social; por conseguinte, a sua atuação dentro da 

sociedade atua como agente de reflexão e discussão do próprio meio social. 

A arte, de modo geral, é usada como fuga da realidade para sairmos da linearidade 

e imergirmos em um mundo ficcional capaz de dar vazão a imaginação ilimitada. Contudo, 

“se ela passou a existir, é porque responde por funções no processo de autodesenvolvimento 

da espécie humana” (FREDERICO, 2013, p. 115), dessa forma, já abandonamos o 

entendimento limitado do cinema como ferramenta de entretenimento, apenas. Assim, as 

discussões eclodidas a partir da cinematografia também alimenta o desenvolvimento dos 

indivíduos enquanto seres individuais, bem como em sociedade. 

A ascensão do cinema ocorre, principalmente, pela aproximação com a sociedade. 

Tanto na questão comercial, em que a indústria desenvolve produtos personalizados e geram 

grande marketing (antes mesmo dos filmes serem lançados); como também pela 

representatividade. Esta, especialmente, conduz a arte cinematográfica ao estrelato de 

discussões sociais. Destacando-se das demais, de certo modo, o cinema é a arte que melhor 

desenvolveu a diversidade de culturas em questões visuais, principalmente. 

O escopo do cinema consiste em contar histórias e, assim como qualquer questão 

que retrata a sociedade, produz padrões: seja de comportamento, de beleza, de sociedade 

ideal. E quem fornece ou norteia tais padrões é quem está no comando das produções. A 
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heterogeneidade da sociedade é visível e inquestionável. Porém, historicamente, por boa 

parte da existência cinematográfica, as reproduções nas telas se limitavam a mostrar a alta 

sociedade, a “branquitude” dela e as cidades tidas como modelos. Com isso, a representação 

restringia-se à uma minoria da sociedade, que acabou ganhando a posição de dominante da 

maioria, tecendo um grau de superioridade. 

Todavia, a mudança de perspectivas e novos léxicos urbanos trouxeram 

questionamentos e discussões que despontaram a importância de ter a representatividade nas 

telas. A partir disso, a prática do cinema que gerou uma discussão de autoconhecimento 

passou a gerar discussão de um conhecimento grupal. Com isso,  

  

 

[...] O caráter fragmentado e caótico da realidade reaparece transfigurado como 

uma nova imediaticidade, uma unidade sensível de essência e aparência, 

conformando o ‘mundo próprio’ da arte, um mundo que deixou de ser indiferente 

em-si para torna-se um para-nós: um mundo feito em conformidade com o 

homem. A arte, assim, possibilita a passagem da heterogeneidade do cotidiano 

para a homogeneidade, momento em que sobe para o primeiro plano o ser genérico 

do homem. [...] Neste patamar mais elevado, depurado de todos os elementos 

heterogêneos perturbadores, o receptor pode concentrar toda a sua atenção num 

único objeto. Com isso, ele suspende a heterogeneidade do cotidiano e sua própria 

permanência na condição de um ser meramente singular (FREDERICO, 2013, p. 

136).   
 

 

Nessas condições, o cinema é uma arte que produz discussões ora individuais ora 

universais. A evolução e transformações cinematográficas garantiram que a representação 

de um personagem fragmentado, representante de determinado espaço e tempo recortado em 

uma determinada sociedade, seja visto como prognóstico para uma problematização grupal, 

de diferentes culturas e gerações. Dessa forma, uma reflexão que se inicia de forma singular 

(Eu) se abrange para uma reflexão plural (Nós). Com isso, é possível diagnosticar e dissuadir 

problemas interiores, ao mesmo tempo em que se observa a dissolução destes em grau social, 

podendo ser utilizados como denúncia, persuasão e reflexão sobre determinados grupos de 

classes, conectados por características próprias. 

Certamente, a influência da literatura acresceu na iniciativa do cinema buscar a 

competência de reflexão antropológica em sua função social. Nos estudos literários 

Guimarães Rosa foi um dos autores precursores a direcionar seus escritos à essa esfera. A 

partir das dimensões abrangidas pela literatura regionalista, o romancista – entre outros de 

sua geração – centrou-se a escrever sobre o sertão, enfatizando o sertanejo. Participando de 
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um movimento em transição, o autor inovou a representação do homem em seu espaço 

habitual, mostrando e debatendo as problematizações, a partir da década de 30.   

Inicialmente, “o gosto pela expressão local e pelo sentimento do exótico pode ser 

visto como elemento impulsionador do surgimento de uma tendência – o regionalismo” 

(ARAÚJO, 2008, p. 1). Neste segmento, o elemento regional era tendencial a mostrar as 

características físicas de determinados espaços. Essa disposição fez com que as várias 

regiões nacionais pudessem ser vistas e conhecidas por suas particularidades. Mas, essa 

prática eclodiu a percepção das problematizações próprias da população de cada lugar. 

Assim, a nação começou a ser percebida em sua pluralidade de culturas e problemas sociais. 

A partir disso, passou a ser observado o comportamento dos indivíduos em suas próprias 

circunstâncias. Isso foi moldando as características do regionalismo. 

Assim, o homem rural visto do ângulo pitoresco cedeu lugar ao homem social e 

psicológico. Dessa forma, a tendência regional encontrou um núcleo discursivo que se utiliza 

do inconsciente coletivo como determinante de uma possível unidade nacional. Em 

Literatura e subdesenvolvimento, Antonio Candido (1989) aponta que o regionalismo ainda 

permanece como força motora na literatura, uma vez que as condições econômicas e sociais, 

em caráter debatedor dos atrasos governamentais, estimulam o interesse dialógico entre 

escritor e leitor, motivando o sentimento de urgência e empenho em busca de soluções em 

torno das problemáticas locais. Todavia, as discussões se transcenderam. O caráter regional 

permanece, mas a temática se transforma. 

À medida que novas tendências ganham espaço no meio comercial, o regionalismo 

literário e cinematográfico atenuou seu crescimento. Porém, percebe-se que ele não sumiu, 

mas modificou-se. E, vem reconstruindo-se e elucidando-se novamente. A transição do 

regionalismo pitoresco e regionalismo problemático dos anos 30 impulsionaram a formação 

da tendência regionalista contemporânea. Nesta,  

     
 

Estaria em curso no mundo contemporâneo a crise do pensamento iluminista-

humanista, responsável por estruturar o pensamento ocidental desde o início da 

chamada modernidade, e que cada vez menos consegue responder as inúmeras e 

urgentes questões que nos são colocadas cotidianamente. Esse pensamento 

colocou o homem ocidental, europeu e branco no centro e o separou do mundo. 

Contudo, assistimos hoje à dissolução das fronteiras tradicionais criadas pelo 

racionalismo iluminista, as quais garantiam a estabilidade deste mundo idealizado, 

operado por reducionismo e totalizações (NEVES, 2013, p. 182).
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10Nova tendência literária, surgida a partir de 1960, na qual constitui a manutenção de aspectos da tradição 

regionalista brasileira do modernismo. “Se configura por ter entre as suas características a presença de elementos 

da tradição regionalista modernista com as singularizações da autonomia das personagens femininas, da mudança 

do espaço rural para o urbano, em que também o espaço é coparticipante, além de não ser algo estático ou apenas 

material; some-se a isto a presença das linhas das memórias nas narrativas que contribuem no enriquecimento das 

personagens na valorização da cultura advindo da tradição, exercendo resistência à massificação pela cultura 

consumista” (BRITO, 2017, p. 33). 

O fato é que as mudanças sociais influenciam as mudanças artísticas, 

consequentemente, as representações na literatura e no cinema ganharam uma nova roupagem 

dentro dos padrões da contemporaneidade. Esse padrão é caracterizado pela heterogeneidade; 

já não cabe mais representar o homem de forma homogênea, visto que a diferença social é 

percebida de forma atenuante. É essa diversidade que move a pós-modernidade, todos devem 

ter espaço e representatividade. Cada grupo social possui um discurso diferente, as artes 

sentiram a necessidade de ser instrumento de voz desses grupos. Para que a partir delas, além 

da representação, fosse utilizada como instrumento de denúncia e discussão dos direitos e 

deveres de cada povo. Abrindo o caminho para as problemáticas, buscando equidade entre os 

indivíduos. 

Com essa urgência e necessidade de modificar a forma de discussão, o regionalismo – 

tido como principal tendência a mostrar de forma mais representativa as diferenças entre os 

grupos sociais regionais – se transformou, reformulou suas características e hoje é visto de 

forma renovada. Inicialmente, o regionalismo se centrava nos aspectos locais e no exotismo 

encontrado neles. Contudo, a “descoberta geográfica” do território nacional dentro da literatura 

abrangeu os espectros voltados aos povos fora do eixo dominante (Especialmente, Rio de 

Janeiro e São Paulo). Com essas novas perspectivas os escritos pendenciaram a relatar não mais 

os aspectos físicos das regiões apenas. Mas, voltaram-se, principalmente, a relacioná-los com 

a especificidade da cultura de cada região. Dessa forma, os costumes sociais locais foram sendo 

estudados e vistos como ponto de partida para os aspectos psicológicos da população inserida 

em cada âmbito cultural. 

O que se percebe, principalmente, é a diferença que ocorreu a partir da transição do 

rural para o urbano. A urbanização modificou não apenas os aspectos físicos regionais, mas a 

construção comportamental da população. As mudanças comportamentais eclodiram em novas 

problematizações psicológicas do Ser, distinções internas e externas dos indivíduos, bem como 

as diferenciações por gênero, raça, e demais classificações grupais. As características atuantes 

do regionalismo já não suportavam a crescente demanda das mutações sociais. Com isso, essas 

variações exigiram uma nova emergência literária. Por esse motivo, durante muito tempo, 

estudiosos apontaram a “morte” do regionalismo. Por outro lado, surgiram novas teorias que 

justificam a permanência dele. É o caso do Neorregionalismo10
.
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As novas tendências regionalistas – Neorregionalismo – têm características marcantes, 

as quais mostram que não transformaram o exercício vigente, mas deram continuidade àquilo 

que já vinha sendo feito. Porém, trazendo o que as mudanças sociais exigiram. Dessa forma,   

 

  

Os autores do Neorregionalismo continuaram a fazer dialogar o estético com o social. 

Problematizaram os dilemas nacionais sem cair em discursos reivindicativos distantes 

do trabalho de produção literária. [...] as produções contemporâneas, pautadas na 

pluralidade de construções narrativas e de temáticas, serviram para a retomada do 

Regionalismo de maneira mais valorativa, sendo visto sem os estigmas de narrativa 

exótica ou pitoresca (BRITO, 2017, p. 46). 

 

 

Nesse engajamento, o Neorregionalismo expandiu a discussão sobre universalidade 

dentro das obras, estimulando a discussão de diversas problemáticas a partir da observação de 

um núcleo específico. Em outras palavras, as obras neorregionalistas ultrapassam fronteiras, 

pois deixou de ser reducionista, oriunda e restrita apenas ao local abordado – como acontecia 

recorrentemente em alguns momentos do Regionalismo; mas, passou a explorar questões 

intrínsecas a sociedade geral, baseada no Regionalismo de 30. Dessa forma, os cenários dentro 

das obras, ou de criação destas, não está como elemento enfático de produção e divulgação. 

Com isso, “a universalidade se dá ao expor questões inerentes ao homem, independente do seu 

lugar especial. Toma-se o homem na sua complexidade e isso não leva a restrições de aspectos 

geográficos” (CANDIDO, 2002, apud BRITO, 2017, p.49). Assim, prioriza-se o plano central 

de discussão.  

As novas tendências regionalistas vêm, dessa forma, para ser resistência, para quebrar 

tabus e, principalmente, fomentar novas ideologias dentro da ficção. Especialmente, no que 

consta à representação das minorias, trazendo questionamentos, discussões e reflexões acerca 

das problematizações sociais em torno delas e as implicações que causam dentro da sociedade 

em geral, indo de encontro com as ideologias tradicionais e pensamentos arcaicos, bem como 

mediações sobre tempo e espaço, que ganharam novas significações, deixando de ser apenas 

elementos estruturais, para tornarem-se aspectos cognitivos e signos necessários para a 

completude da obra. 

Essas reformulações, ou novas atribuições, são percebidas não apenas na literatura; 

está cada vez mais visíveis renovações parecidas nas demais artes. Contudo, podemos conferir 

ao cinema a mesma conversão teórica, já que ambos mutualmente se influenciam 

inerentemente. O regionalismo na arte cinematográfica se deu sob influência incontestável da 

arte literária. A partir de movimentos regionais, o cinema passou a dar vazão às diferentes
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 culturas espalhadas pelo país. Com isso, cada vez mais foi possível ver a pluralidade de 

personalidades e personificações dentro de uma mesma sociedade. A representatividade se deu 

não mais apenas por palavras, mas através de elementos visuais e sonoros – presença de negros, 

mulheres, estrangeiros e interioranos; músicas “marginais”; favelas.   

A necessidade de se falar das mudanças sociais ascendeu uma nova construção estética 

e discursiva. É perceptível as transformações estruturais ao longo dos anos, e a evolução das 

problematizações. O padrão estético dominante se modificou, assim como as discussões em 

torno dessa mudança. Através do sistema iconográfico e sonoro, o cinema inovou a forma 

antropológica de pensar sobre o Ser; a linguagem singular dessa arte ocasionou na maior 

aproximação com o público. Dessa forma, o cinema pôde ser produzido de maneira mais 

coerente para dialogar de forma direta com grupos sociais específicos.  

O que ocorre de fato é que o cinema é uma arte que se aproximou muito da realidade, 

apesar da sua substância ficcional. Foram implantando-se nas telas as personificações da 

fragmentação da sociedade, na qual é possível identificar que as identidades que, por muito 

tempo, estabilizaram o mundo social estão decaindo, fazendo surgir novas perspectivas, novas 

identidades que fragmentam o indivíduo moderno, antes visto como um sujeito unificado. A 

“crise de identidade”11, encontrada na contemporaneidade, faz parte do processo de mudança 

estrutural e central das sociedades da época, que eclodem diretamente nas referências 

verossímeis utilizadas na cinematografia. 

O caráter da mudança na contemporaneidade não se aplica apenas na estruturação da 

sociedade; ao mesmo tempo que esta se fragmenta, torna-se fragmentado o indivíduo social, 

mutualmente. O impacto decorrente disso agride diretamente a formação de identidade (ou 

identidades) cultural das pessoas. De certo modo,  

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas[...]. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, 

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido 

sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também 

mudando nossas identidades pessoais, abalando ideias que temos de nós próprios 

como sujeitos integrados (HALL, 2004, p. 9). 

 

 

Por essa concepção implica dizermos que o sujeito contemporâneo, antes fixo e 

estável, está se deslocando por diversificadas experiências inovadas e pelo grande número de 

informações alcançadas, abrindo-se, com isso, para inúmeras dúvidas e incertezas. O sujeito 

sociológico, então, reflete a complexidade do mundo. Complexidade essa formada pela 

relativização da consciência de que o interior do sujeito é formado por suas concepções de 

mundo, mas, ao mesmo tempo, isso não é autônomo. É necessário, pois, a relação com outras 
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pessoas para o entendimento do mundo em que habita, mediando os seus costumes com os 

demais para assim formarem uma cultura. Dessa forma, a identidade individual é formada pela 

interação do eu e sociedade (HALL, 2004). 

A partir dessa interação, criam-se costumes, tradições, anseios e aspirações 

característicos de cada época. Essas tradições perpassam gerações e sofrem modificações e 

adaptações à medida que a sociedade vai se transformando e aderindo novos sentidos àquilo 

considerado ultrapassado. Influenciado pelas variações em sua volta, os sujeitos estão também 

em constante mutações. De tal modo, as sociedades pós-modernas, portanto, estão em manifesta 

transformação, rápida e contínua, de forma geral.  

As mudanças sociais alcançam diretamente as produções cinematográficas. No caso 

das adaptações, por exemplo, é inerente reconhecer que a estruturação social influencia a 

estruturação da obra. Isso acontece desde os elementos internos como os externos – que vão da 

produção ao modo de exibição do filme. A princípio a releitura do cineasta diante da obra que 

será adaptada é carregada de subjetividades naturais da sua personalidade, adquiridas pelas 

experiências de vida e visão de mundo; bem como a formação cinematográfica estudada e 

praticada. De certo modo, a sua identidade vai de encontro com a do escritor; ambas têm 

singularidades que condicionam a produção das suas respectivas obras. 

O fato é que as mudanças sociais mudam as estruturas física e psicológica da 

sociedade; essas transformações são bases formadoras tanto do pensamento do autor da obra 

(cinematográfica e literária) assim como o do público receptor. Com isso, a produção é mediada 

pelo diálogo dos anseios e cobiças dos dois. Os produtores buscam “doar” algo, para em troca 

“receber” algo. Para que isso aconteça, ao adaptar uma obra, o cineasta mescla entre a essência 

do texto-fonte e a atualização dos discursos ideológicos de sua época de produção. A mudança 

de padrões condiciona a retirada e implantações de recursos, desde as falas ao ambiente. O que 

ocorre é que 

 

 

A obra dita “original” é escrita num determinado período, influenciada por uma série 

de códigos de representação e por um momento histórico delimitado, do mesmo modo 

que a adaptação fílmica dessa obra. O diálogo se desenvolve não só entre o filme e o 

texto primevo, mas com uma série de outras referências, inclusive cinematográficas. 

[...] Analisada de maneira abrangente, portanto, a relação entre cinema e literatura 

pode também indicar a maneira como um determinado período da produção fílmica 

representa a realidade, suas escolhas estéticas e primazias do olhar em relação à 

literatura do presente e do passado (SILVA, 2009, p. 4). 
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Com essa percepção, vemos que a adaptação tem a capacidade de articular os múltiplos 

pontos de vista, administrando os possíveis olhares da plateia perante a história narrada. O 

cinema possui a condição de sintetizar a representação mimética do que se narra, através da 

flexibilização tempo-espacial. Nesse caso, a diferença principal entre obra literária e obra 

cinematográfica adaptada é que a segunda, por meio dos recursos imagéticos e sonoros ausentes 

na primeira, acrescenta discursos através de recursos externos ao texto principal, como o 

cenário, músicas, ações de sua época de produção. Dessa forma, a adaptação também funciona 

como um elemento cultural à medida que seu processo engaja a representação de um recorte de 

realidade de determinada sociedade em sua dada época. 

A par dessa circunstância, a adaptação não pode ser vista apenas como um produto 

comparativo. É objeto intertextual que, além de dialogar com textos relacionados à sua 

produção, dialoga com a sociedade de diferentes períodos. Dessa maneira, deixa “registrado” a 

cultura de uma sociedade, em seu recorte de espaço e tempo. Da mesma forma, traz para essa 

sociedade descobertas de um período passado. Abrindo espaço para questionamentos e 

discussões sobre a evolução do ser social. 

Essa competência histórica atribuída à adaptação a faz um elemento primordial 

agregado a formação cultural dos indivíduos. Pois, ao ter contato com uma obra adaptada, 

automaticamente, o espectador está entrando em contato com diversos graus de engajamento 

intelectual; novos discursos em embate com discursos de outrora; diversificação de meios 

comunicativos. Isso posto, salientamos que as escolhas produtivas de uma adaptação eclodem 

na recepção desta. Desse modo, as alterações (atribuições) no texto-fonte devem produzir 

sentido. Pois, ao adentrar na cultura de uma sociedade como discurso ideológico, deve-se 

propor uma razão de ser para a sua realização. Ao contrário disso, ao se descaracterizar uma 

cultura enraizada 

     

 

[...] suprimindo-a diante de outra de cunho artificial, voltada apenas para um ethos 

mercadológico, não se muda apenas um comportamento dos sujeitos, mas, sobretudo, 

esvaziam-nos de significados diante das vivências sociais e histórica. A Cultura 

funcionaria, dessa forma, como algo inerente à vida social (BRITO, 2017, p. 165). 

 

 

À vista disso, a adaptação, como elemento cultural, é provedora de agregação para o 

público, não apenas como uma reprodução do original. Mas, como fonte histórica e discursiva, 

salientando padrões e costumes de sociedades específicas. Com essa atividade, é possível 

identificar na produção cultural brasileira a recorrente presença de obras cinematográficas – 

adaptadas ou não – que abordam a temática da fronteira e do deslocamento, que exploram 
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contextos de fluxos contínuos entre diferentes culturas, que “dialogam com a crítica e com o 

mercado apropriando-se de gêneros, além de incorporarem elementos que mostrariam novas 

articulações com o espaço e com o tempo” (NEVES, 2013, p. 179). Com isso, há um recorrente 

diálogo sobre as diversificações históricas e culturais. 

Sob a égide dessa discussão, tomemos fragmentos da obra de Coimbra como 

exemplificação motora de constituições compostas por fatores sociais em detrimento do diálogo 

entre obras e autores de diferentes épocas, condicionando suas escolhas de produção para 

dialogar com o seu momento de produção e, consequentemente, as ideologias de sua geração. 

A fim de discutir a ideia de que as mudanças sociais engajam novos discursos e gera, com isso, 

uma nova maneira de contar uma estória já existente. 

Como já mencionado neste texto, o filme é tencionado a um estereótipo comercial. 

Mas, isso se justifica ao sobrepô-lo à tendência do cinema nacional contemporâneo. O cinema 

atual se mostra, dentro da linha histórica-temporal, como o mais diversificado em suas 

temáticas. Abriu-se espaço para as mais variadas discussões, voltando-se para a 

representatividade, onde todos têm espaço. Contudo, essa característica conduziu a não 

padronização de movimentos, como acontecia no passado. Atualmente, “o cinema tornou-se 

mais que espelho, um ícone da vida urbana e tecnológica” (EUGÊNIO, 2015, p. 11); esse fato 

ocasionou no crescimento do cinema como entretenimento, como complementar a rotina das 

pessoas, na tentativa de um ócio que as tirem da realidade corriqueira da pós-modernidade. 

Com isso, há uma preocupação industrial em focalizar no lado espetacular da arte.  

Não há como negar que “o cinema é e sempre será espetáculo: variado, divertido ou 

perturbador, leve ou denso, mas espetáculo. Divertir, entreter e instruir por meio de imagens 

são dimensões – ou ‘missões’ – inescapáveis do cinema” (EUGÊNIO, 2015, p. 14). Por esse 

motivo, parte dos cineastas se encontram em um embate dentro do circuito de cinema de arte 

ou tentativa de comunicação com o grande público. Fundamentalmente, o cinema 

contemporâneo é inovador, mas não procura estampar rupturas com movimentos passados. É 

perceptível que 

 

 

A tônica, desde 1993, tem sido o pragmatismo. [...] Certos núcleos temáticos se 

recompuseram, como a questão de identidade nacional, e permaneceu o recurso a 

esquemas alegóricos na representação de poder. Mas há agora nítidas diferenças na 

forma de se entender o papel da fotografia, do cinema e da televisão na formação do 

sujeito, e na maneira de se conceber o jogo de poder no qual os produtores de imagem 

estão inseridos, numa tônica bem distinta daquela que tendeu à heroização do cineasta 

independente como revelador de um Brasil-verdade para os brasileiros, tal como 

vimos nos anos 60 e 70. O cineasta passa a se reconhecer de forma mais incisiva como 

parte da mídia que tanto tematiza, peça de um grande esquema de formação da 

subjetividade. E quando está empenhado na discussão do poder, ressalta o lado 
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invasivo não só da TV e do cinema estrangeiro, mas também o da própria experiência 

que sua prática engendra em seu contato com a sociedade (XAVIER, 2001, p. 44-46). 
 

 

Dentro desse diagrama, o filme de Coimbra propõe trazer para a nova sociedade a 

genialidade da escrita de Guimarães Rosa. Contudo, estampa a padronização do espetáculo 

estético da contemporaneidade, em uma tentativa de avocar o grande público, que não faz parte 

do perfil literário do autor, mas que consome o cinema midiático. O grupo de cineastas que 

seguem esse padrão perdeu a postura que outrora contestava o estilo hollywoodiano e o trouxe 

como escopo para a aceitação em sua recepção em massa, distanciando-se do engajamento da 

desalienação, adentrando na utopia do cinema moderno.  

Dessa forma, Coimbra encontra-se em um meio-termo que o coloca ligado aos padrões 

formadores que buscam a ligação com a identidade nacional, mostrando tanto o poder da 

literatura como a temática de descentralização dos sujeitos da sociedade. Mas, ao mesmo tempo 

não foge dos padrões conceituais que utilizam recursos midiáticos para aceitação. Ou seja, a 

padronização social está inserida nas suas escolhas técnicas. Como decorrência desse aspecto, 

“há um deslocamento da própria autoimagem dos autores que vivem ainda a política da 

identidade nacional, da necessidade de um cinema brasileiro, mas não traduzem em seus filmes 

a mesma convicção de serem porta-vozes da coletividade” (XAVIER, 2001, 47), pois se 

mantém no lado comercial do cinema. 

Por outro lado, no que consta à qualificação discursiva, também é perceptível a adesão 

de diferentes posturas referentes a dinâmica de representação dos personagens. A perspectiva 

que cada um ganha não é ilesa de significação. Contrariamente, a escolha de posição destes é 

conduzida para criar discursos em cima do que é proposto dentro da estimativa da obra. A 

liberdade artística que o diretor possui para tal ação é o provedor da ligação de novas discussões 

diante do texto literário. À essa luz, nos chama atenção o personagem Quim: fiel “camarada” 

de Nhô-Augusto. 

Na obra literária, o empregado de Augusto é posto como mais um de seus homens. 

Contudo, o patrão desponta um leve afeiçoamento e proximidade, devido, aparentemente, a sua 

fragilidade e fidelidade diante da atroz sociedade em que vivem. A inocência faz o próprio 

personagem delinear a sua caracterização a partir das suas fraquezas, como ele mesmo descreve: 

“[...] sou medroso. Eu cá pouco presto” (ROSA, 2017, p. 302). A sua participação na estória é 

pouco apontada, não instigando tanto a sua importância para o desenvolvimento desta. 

Na obra fílmica, nota-se um volumado grau de estima agregado ao personagem. 

Notoriamente, ganha mais falas, mais cenas e participa do desenvolvimento ativo da narrativa, 
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desde a sua apresentação até o momento da sua morte. Percorre diferentes núcleos de grupos 

de personagens sancionando participação efetiva na edificação do enredo fílmico. A partir disto, 

é condizente dizer que a sua atividade é provida de acepções e merece reflexão.  

Logo nos primeiros minutos do filme Augusto aponta a sua afeição pelo empregado 

ao observar a roupa trapeada e dar-lhe dinheiro para aderir novas. Esta é uma ação simplória, 

não condizente com a personalidade de Augusto, mas percebe-se verdade e humildade em tal 

atitude. Apesar do protagonismo do patrão, a cena também demanda a apresentação de Quim, 

apontando a sua simplicidade e o motivo da sua devoção ao seu empregador, que era odiado 

pela região. Em seguida, Quim é colocado em posição desconfortável ao ver o suposto amante 

da mulher de Augusto tentá-la a deixar o marido. Na cena, os seus olhos marejados – exibido 

na imagem 12 – revelam o desconforto com a situação, o medo das sequelas que esse 

acontecimento possa trazer, e até mesmo intuição do que estava a vir. Em seguida, Augusto lhe 

confia a vida da mulher e da filha pelo caminho de uma viagem, mesmo sendo o mais fraco dos 

capangas. Revelando, assim, a essência da personalidade do empregado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

Apresentado como um franzino, cabisbaixo e fraco, Quim distancia-se da postura 

brutal atrelada aos homens do sertão. A ridicularização, abonada pelos outros por esse motivo, 

mostra como a cultura estereotipada é enraizada no padrão das sociedades; cada uma possui 

seus dominantes, e quem foge dos padrões é tido como inferior. Através disso, a sociedade 

começa a moldar as identidades das pessoas, influenciando a sua postura. É o que acontece com 

Quim.  

Imagem 12: Quim assistindo aos indícios da traição da mulher de Augusto (18min e 22seg). 
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A construção da identidade é um processo múltiplo, expressado através de diversos 

sistemas. A sua complexidade passa por vários níveis e, portanto, só um aspecto é insuficiente 

para o entendimento da sua totalidade. Contudo, um dos elementos de forte constituição desta 

é o espaço. Indubitavelmente, o espaço é um formador e transformador de identidade dentro da 

sociedade. Por esse motivo,  

 

 

Nos últimos anos, o espaço, antes visto apenas como elemento de composição do 

cenário, não ganhou projeção, mas também se reconhece que ele não tem uma 

participação estática dentro dos enredos. Ele influencia e é influenciado pelos 

personagens, pela linguagem, pelo desenvolvimento da narrativa (BRITO, 2017, p. 

103). 

 

 

Essa assertiva se deu pela percepção da relação homem/meio, em que há uma interação 

dialética que resulta em uma transformação mútua. Essa prática se dá por meio de condutas que 

modificam o espaço e inserem o sujeito nesse meio, condensando-os de forma multilateral. A 

consequência resultante dessa constante comunicação é a reformulação de ideologias dentro do 

espaço social e mutação de identidades entre padrões estabelecidos previamente. 

Especialmente, na arte cinematográfica, em que a comunicação visual é predominante, já não 

cabia isolar as reflexões sobre a integridade espacial ligada a constituição dos personagens. 

Voltados para o personagem Quim, comprovamos essa afirmativa ao analisar a sua 

transformação no decorrer da narrativa. Inicialmente, o personagem não se sente seguro nem 

pertencente àquela sociedade – não de maneira ativa, comporta-se apenas como um subalterno 

destinado a receber ordens. Todavia, alavancado pela sociedade violenta e brutal onde vivia, 

absorve outra personalidade e exterioriza os conflitos emocionais que carrega. A carga 

substancial da violência agregada ao mundo do sertão ainda não se expressava nele devido a 

inferiorização aderida. Contudo, as emoções surgidas a partir da suposta morte do patrão, a 

quem tanto tinha apreço, despertaram o seu lado corajoso e violento, camuflando o seu lado 

frágil. Estas circunstâncias mostram que 

 

 

O sujeito age sobre o meio, modifica-o e, neste processo, vai deixando sua marca e 

sendo igualmente marcado por ele. Isto se dá na medida em que as transformações do 

meio pelo homem são resultantes de necessidades subjetivas, de emoções, de 

expectativas, em suma, de vivências que vão fazendo parte da história pessoal do 

sujeito. As ações sobre o espaço não se constituem, portanto, somente em atos 

cognitivos ou materiais, mas em atos de investimento emocional, momento em que o 

agir e o sentir encontram-se em plena sintonia (MOURÃO; CAVALCANTE, 2006, 

p. 145). 
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Considerando essa afirmação, vemos que Quim é influenciado pelo sistema (onde a 

morte será vingada com morte) ao mesmo tempo que, involuntariamente, contribui para a 

continuidade dessa tradição. Mesmo não pertencente ao grupo dominante dessa sociedade que 

tem como costume essa prática, a sua carga emocional conduz suas ações, que o leva para dentro 

desse meio. A sua emoção não é algo substancial e difundida momentaneamente; faz parte da 

constituição da sua identidade. À medida que essa identidade é formada pelas experiências 

tempo-espaciais, esse instinto se enraíza internamente. A constatação da prevalência do 

domínio social instigou esse lado. Assim, justifica-se a sua conduta.  

Isso é evidenciado na cena da sua morte. Enquanto na obra literária, esta é apenas 

mencionada por um amigo a Augusto, a obra fílmica a enfatiza, dando-lhe uma das cenas mais 

marcantes e significativas, tanto em construção técnica como em funcionalidade narrativa, 

através de um pico de suspense e agitação, ao mesmo tempo em que traz melancolia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

O tempo todo é evidenciado a emoção de Quim através de enfoques da sua expressão 

facial, esta traz uma mistura de medo, angústia, raiva e luto. O não pertencimento, ou confusão 

em sua apropriação, é firmado tanto pelas características físicas como pela falta de aptidão para 

a ação que bancava. Ao chegar à fazenda de Major Consilva, o enquadramento focaliza os pés 

Imagem 13: A luta e morte de Quim (39min e 17seg). 
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descalços de Quim, a destacar a sua simplicidade, humildade e, principalmente, o seu 

inconvencional deslocamento social para a posição de justiceiro. A câmera que o segue mostra 

a bravura e dificuldade encontrada e superada, até chegar ao momento de encontro entre os dois 

oponentes. 

Neste momento, o encontro é mostrado por uma focalização seletiva. Esta focalização, 

ao tempo que desfoca Quim, enfatiza Consilva na posição privilegiada da mesa, conceituando 

a sua postura de poder. A sua calma a lidar com a situação mostra a não credibilidade na atitude 

de rapaz, aumentando a disparidade de acomodação no espaço em que se encontravam. Este 

incômodo é aquecido quando, aterrorizado com a situação, busca conforto na religiosidade ao 

segurar com fervor o terço que usava no pescoço. A religiosidade, marco presente na cultura 

sertaneja, também faz parte da identidade do personagem. No momento em que segura uma 

arma para matar, pede o entendimento e perdão de Deus, por demonstrar que a ação é justificada 

pela cultura em que vive. Por fim, acaba sendo morto, em meio a confusão do seu espaço social 

e a apropriação de identidade dentro ele. 

Isso posto, é eloquente evidenciarmos que os cenários físicos e as situações culturais 

mudam a busca de satisfação das necessidades e desejos internos. Ou seja, em cada fase do seu 

ciclo de vida, os indivíduos possuem um ideal interno diferente, instigado pelo que acontece a 

sua volta. Ao tempo em que o ambiente externo também se modifica, exige do sujeito “um novo 

esforço e apropriação, o que propicia uma nova transformação na sua identidade” (MOURÃO; 

CAVALCANTE, 2006, p. 146). Assim, acontece com o personagem Quim e outros do filme 

de Coimbra, bem como é recorrente no cinema brasileiro geral. 

Dessa maneira, percebe-se que a interatividade das partes, sujeito e sociedade, 

condicionam as mudanças sociais, culturais e memorialísticas. Consequentemente, adentram na 

arte e se tornam provedoras de manifestações dentro desse meio. O cinema, ocasionalmente, 

eclodiu as mudanças sociais através de discussões sobre novas ideologias; bem como reflexões 

acerca da busca de entendimento do encontro do homem e sua sociedade. 

 

 

4.3 Elementos simbólicos: o arquétipo do herói na formação de Augusto Matraga 

Ao traçar elementos de uma composição simbólica em uma obra fílmica, nos 

remetemos a uma formação histórica-social, alcançada pela junção de diversos estudos teóricos. 

Os símbolos revelam certos aspectos da realidade; por esse motivo é consubstancial ao ser 

humano. A concepção de simbolismo se desenvolve através de diversas fases históricas, nas 
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quais objetos situacionais vão ganhando algum sentido coletivo. O reconhecimento da 

simbologia – como algo inerente ao indivíduo – se deu, especialmente, através das 

interpretações hermenêuticas das metáforas religiosas, pela qual passou a atribuir sentidos a 

elementos da natureza e coisas abstratas para aspectos da vida social, bem como emoções 

internas.   

Passadas várias fases de transformações sociais, mesmo diante da dessacralização do 

homem moderno que alterou o conteúdo de sua vida espiritual, não se rompeu os matizes da 

imaginação sobre questões sacras e mitológicas. Assim sendo, o interesse pelas imagens e 

símbolos não se perdeu. Sua permanência é abrigada no oferecimento de uma possível 

compreensão para a renovação espiritual do homem moderno. Vemos, com isso, que os 

símbolos fazem parte da constituição individual, bem como grupal, o que leva ao entendimento 

de sentidos sociais que ultrapassam gerações e fazem parte da cultura. Dessa forma, os símbolos 

culturais podem ser camuflados, distorcidos ou degradados, porém, jamais extirpados, tendo 

sobrevivido até os dias de hoje. Na contemporaneidade, esses símbolos diminuíram, mas 

permanecem, reformulados. Isso acontece porque eles 

 

 

são aqueles que foram empregados para expressar "verdades eternas" e que ainda são 

utilizados em muitas religiões. Passaram por inúmeras transformações e mesmo por 

um longo processo de elaboração mais ou menos consciente, tornando-se assim 

imagens coletivas aceitas pelas sociedades civilizadas (JUNG, 1964, p. 93). 

 

 

Dessa forma, a formação de uma sociedade também se constitui da permanência de 

concepções atribuídas aos sentidos simbólicos compartilhados nela, mesmo que esses passem 

por mutações. O fato é que há, dentro do universo da humanidade, atos comuns entre os 

indivíduos; para haver um engajamento de compreensão desses atos é posto interpretações 

individuais. À medida que essas interpretações são aceitas e compartilhadas coletivamente, há 

a criação de imagens – concretas ou abstratas. Dentro dessa concepção, “uma imagem pode 

evocar-se uma vez como metáfora, mas, se se repete persistentemente, quer como apresentação, 

quer como representação, torna-se um símbolo” (WELLEK; WARREN, 1976, p. 233). 

Conforme há essa permanência simbólica, geram-se padrões aderidos inconscientemente. 

A nossa formação pessoal é constituída pelas atribuições de conteúdos (imagens) 

aderidos através das nossas experiências; estes conteúdos são “armazenados” no nosso 

inconsciente e, de acordo com as circunstâncias, são acionados para mediar nossas ações. 

Contudo, esses conteúdos imagéticos não são formados apenas de forma individual. As 

experiências coletivas fazem parte da formação interior do Ser – às vezes, estas experiências
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12 Conceito introduzido na ciência contemporânea pelo fundador da psicologia analítica por C. G. Jung. 

chegam de forma inata (através da cultura), sem precisar que o indivíduo viva situações 

determinadas para alcançá-las. Para C. G. Jung (2000), essa competência é posta como 

“inconsciente coletivo”. 

O inconsciente coletivo possui conteúdos que conduzem modos de comportamentos 

comuns em todos os indivíduos. Dessa forma, há uma repetição comportamental que não foram 

formadas estruturalmente, mas foram perpassadas e contidas por outros modelos, por uma 

inteligência inconsciente. Esses conteúdos, formados a partir dessa condição, são chamados de 

“arquétipos”12. O termo trata de imagens simbólicas universais, existentes desde tempos mais 

remotos, mas que permanecem até hoje; mesmo que haja novas atribuições e transformações, 

permanecem com a mesma essência. 

Para Jung, os arquétipos, possivelmente, são herdados biologicamente, enquanto 

expressão concentrada de energia psíquica, atualizada em objeto. Segundo a sua visão, esses 

são personagens, imagens, papéis e temas a serem desempenhados em diferentes etapas de um  

processo de individualização. Esse processo é composto pelo destaque gradativo da consciência 

individual, a partir do inconsciente coletivo. Nisto, há a evidência do deslocamento do 

inconsciente para o consciente na personalidade humana.  Dessa forma, os arquétipos têm a 

capacidade de traduzir os acontecimentos anímicos do inconsciente em personificações 

imagéticas do mundo exterior. Partindo dessas primícias,  

 

 

Acredita-se que a mútua correlação entre o mundo interior do homem e seu ambiente 

são tanto objeto da imaginação poética e mitológica quanto a correlação anímica dos 

princípios do consciente e do inconsciente. Pensa-se igualmente que o mundo exterior 

não é apenas material para a descrição de conflitos puramente interiores e que o 

caminho da vida humana se reflete nos mitos e nos contos maravilhosos, 

principalmente no plano da correlação entre personalidade e coletivo, mais do que no 

da confrontação ou da harmonização do consciente e do inconsciente. [...] O momento 

inconsciente e as profundezas do inconsciente coletivo se refletem tanto no 

mecanismo quanto nos objetos da imaginação (MELETINSKI, 2002, p. 23-24).     
 

 

Dessa forma, as raízes arquetípicas surgem como forma de representação da evolução 

da consciência, apoiados na percepção da emancipação gradativa do indivíduo em seu processo 

de criação. O desenvolvimento individual, de acordo com as concepções junguianas, ocorre a 

partir da separação do seio materno e percorre a entrada no mundo – em que há o princípio 

universal das contradições e oposições, para chegar na integridade do Eu desenvolvido. Dentro 

desse ciclo, há inúmeros acontecimentos pertinentes e necessários para a identicidade. Jung 

elucida essas múltiplas fases através de expressões arquetípicas ligadas à visão mitológica,
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como as da figura: da mãe, da criança, da sombra, do animus e anima, entre outros. Cada uma 

possui um significado metafórico expressado através de mitos. 

Mitos são narrativas que apresentam enredos naturais, históricos ou filosóficos com 

intensa simbologia, passadas de geração a geração através de diferentes manifestações 

comunicacionais, baseadas em contos criados para explicar o universo, a criação do mundo e 

do homem, os fenômenos naturais e demais coisas, as quais não são atribuíveis explicações 

convencionais. Em outras palavras, o mito é mais um elemento de tentativa do homem para 

explicar a realidade. Os elementos míticos sempre tiveram presentes na vida humana. Contudo, 

foi a partir da Mitologia – enquanto estudo dos mitos – que se passou a entender o tamanho da 

sua importância para a compreensão do ser individual, bem como seu comportamento em 

sociedade. Ela desempenha um papel de dar respostas a perguntas sobre aspectos que o homem, 

até então, não podia compreender. 

Durante muito tempo, o mito era posto como uma narrativa ficcional, que englobava 

uma conotação pejorativa tanto para a ciência como para a história. Mas, a incisão dele na 

representação comunal da formação do homem, o elevou para “uma espécie de verdade ou 

equivalente da verdade; não um concorrente da verdade histórica ou científica, mas sim um 

suplemento desta. [...] é um fenômeno recorrentemente e permanentemente necessário” 

(WELLEK; WARREN, 1976, p. 236), pois, apresenta uma representação simbólica dos nossos 

ideais atemporais ancorados em imagens arquetípicas capazes de ligar passado, presente e até 

mesmo futuro. 

Um grande espaço dos estudos mitológicos é dedicado ao “mito do herói”. Este é um 

arquétipo incisivo na análise da formação da consciência individual a partir do inconsciente. 

Sua ênfase se centra no aprofundamento do indivíduo em seu interior à procura de novos 

valores. Para tanto, é submergido em alguns ritos de passagem, pelos quais chega a um 

renascimento, com a intenção de ingressar novamente no meio social com uma identidade 

formada e manter-se integro nele. 

O mito do herói é conhecido em todo o mundo, encontra-se na mitologia greco-

romana, no oriente, na idade média e aparece entre tribos contemporâneas. São mitos que 

variam em seus minuciosos detalhes, mas, em análise profunda, encontramos aspectos 

primordiais semelhantes em suas estruturas. Isso significa que possuem uma universalidade 

mesmo desenvolvidos por grupos geográfica e culturalmente distintos, que jamais tiveram 

algum tipo de contato. A repetição de enredo é colocada lado a lado de forma temporal e 

espacial, mesmo assim, é percebível a permanência da essência estrutural que caracteriza o 
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personagem herói; suas figuras simbólicas ganham nomes diferentes, mas sua atuação é 

semelhante. 

Flávio Kothe sintetiza em O herói (2000) habituais categorias de personagens literários 

criados a partir da mitologia do herói, como sugere o título. Segundo sua linha de pensamento, 

as obras propõem narrativas desenvolvidas em torno de personagens; alguns possuem traços 

simples e mantêm-se permanentes no decorrer do texto, outros, por outro lado, se modificam e 

demonstram elevado grau de complexidade. São estes que dominam o enredo e garantem a 

grandiosidade das obras. Segundo o autor,   

 

 

“as narrativas são sistemas cujas dominantes geralmente têm sido algum tipo de herói. 

[...] Enquanto dominante, o herói é, portanto, estratégico para decifrar o texto como 

contexto estruturado verbalmente. [...] Se as obras literárias são sistemas que 

reproduzem em miniatura o sistema social o herói é a dominante que ilumina 

estrategicamente a identidade de tal sistema” (KOTHE, 2000, p. 7-8). 

 

 

Essa característica é encontrada em obras arcaicas e vem sendo repetida até os dias de 

hoje. Em uma linha transversal, podemos encontrar a personificação de heróis: clássicos, 

bíblicos, baixos, altos, modernos, entre inúmeros outros. Dessa forma, os modos de 

representação do herói vêm sofrendo transformações a partir das mudanças das perspectivas e 

convicções sociais. Assim, suas conjunturas são formadas pelo compilado de ideologias 

dominantes da sociedade, no seu momento de produção. Contudo, percebe-se a manutenção do 

núcleo estrutural do mito do herói. Com isso, as obras condensam um diálogo intertextual com 

obras anteriores que embasam a sua estrutura. 

Tomemos como exemplo o deslocamento de estereótipo que salta do “herói clássico” 

ao “herói moderno”. O primeiro, se destaca pela ascensão do herói épico e do herói trágico; 

estes dois unem-se em si: o épico caracteriza o seu percurso por momentos altos e baixos, após 

passar por dificuldades adversas, constitui boa parte de sua grandeza por meio dessas séries de 

provações, metamorfoseando a negatividade em positividade; o trágico se atém ao percurso da 

queda. Ao final, a mercê de suas experiências, ambos figuram uma imagem heroica (KOTHE, 

2000). 

O herói moderno é constituído a partir de convenções da modernidade. Esta traz como 

enfoque as problematizações sociais. A par disso, a representação do herói se revestiu de 

discussões que abordam a esfera do indivíduo como pertencente de um meio social e a busca 

de descobrimento da sua identidade dentro dele, sua posição dividida em classes e sua ascensão, 

e sua relação com os outros indivíduos. Dessa forma, 
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O percurso do herói moderno é a reversão do percurso do herói antigo. Se antigamente 

se colocava a questão do percurso individual ou grupal entre o alto e o baixo da 

sociedade, o herói passa a ser, com o processo de industrialização, o próprio 

questionamento da estruturação social em classe alta e classe baixa (KOTHE, 2000, 

p. 65). 
 

 

Isso é corroborado pela observação do percurso do herói ao longo da literatura 

ocidental, que mostra uma tendência a inverter a posição clássica dos heróis antigos. Antes, 

tinham como heróis elevados personagens de extração social alta. A partir da modernidade, 

coloca-se como elevados personagens de extração social baixa, devido ao processo de 

industrialização oportunizar uma organização do operariado que fortalece a ascensão dos 

oprimidos. 

O advento da modernidade trouxe mudanças sociais profundas que interferiram 

diretamente na relação homem/mundo, afetando a maneira como o indivíduo constrói e projeta 

sua identidade. “Enquanto nas sociedades pré-modernas as identidades são caracterizadas pela 

unidade e coerência, na modernidade é a hibridização, o contraditório e o múltiplo, sem 

garantias de autenticidade, que constituem os traços dominantes” (SILVA, LEITE, 2011, p. 

228), essa transformação rompeu as perspectivas de representação unitária fragmentando o 

“eu”, enquanto signo da sociedade. Frente a isso, a literatura abriu portas para a 

problematização da realidade, possibilitando reflexões sobre a modernidade. 

Paralelamente, o cinema alçou o mesmo trabalho. No que se refere à construção dos 

seus heróis, tem-se retratado seres ficcionais com visões distintas dos modelos consagrados pela 

tradição literária e cinematográfica. A maior expressão é a humanização dos heróis e 

desnudamento das suas fraquezas, mantendo relações com o contexto sócio-histórico no qual é 

produzido, assimilando e transgredindo a realidade para a constatação das narrativas. Com isso, 

abranda uma nova roupagem para a figura do herói. 

O cinema contemporâneo hollywoodiano consagrou os heróis vindos das histórias em 

quadrinhos. Estes são um compilado de individualização e inadequação entre o indivíduo e seu 

destino. As narrativas ainda se mantêm com uma ligação mística e mitológica. Todavia, 

ganharam novas perspectivas: já não possuem superpoderes; vêm de uma esfera social 

periférica; e seus vilões representam algum mal social. A tecnologia aperfeiçoou o aspecto 

estético, elevando o coeficiente atrativo dos efeitos especiais. Mas, principalmente, é possível 

perceber o aumento do grau de complexidade em torno da formação identitária do herói, seus 

conflitos internos e sua integração no meio social. Seus atos heroicos são embasados no bem 

comum e passa uma mensagem de coletividade. Assim, o heroísmo da sociedade 
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contemporânea não é encontrado nas grandezas que aproximam os homens dos deuses, mas na 

própria realidade imediata. 

O Cinema Brasileiro também projetou uma espécie de herói nacional, a sua construção 

é embasada nas mudanças sociais da nação e os padrões pertencentes às fases históricas do país. 

A literatura e o cinema nacional são transportadores da busca de uma identidade autêntica, pela 

qual ambas as artes procuraram se desvincular dos modelos vindos do exterior, deixando de 

usá-los como conceito para empregá-los apenas como referência. Esta conjuntura atingiu a 

formação da figura do herói nacional. Para detectar a identidade nacional predominante foi 

preciso assentir um conjunto de interpretações e ideais que permitiram a compreensão do 

sentido e da especificidade da nação como unidade, a qual divide uma experiência coletiva. 

Frente a isso, o herói seria o maior representante com capacidade de englobar esse anseio. Dessa 

forma,  

 

 

esse mito nacional seria uma transfiguração da realidade de modo a provê-la de 

“sentido” moral e espiritual para indivíduos que compõem uma determinada 

sociedade. Seria este “sentido” moral o responsável por cimentar relações de 

identificação social e pertencimento grupal, garantindo laços de solidariedade entre 

aqueles indivíduos e grupos a que se refere (ROCHA, 2015, p.56-57). 

 

 

Assim, para legitimar um herói com uma identidade autenticamente brasileira, era 

preciso traçá-lo com feições que trouxessem identificação à população, com uma generalização 

de vínculos concretos. Em outras palavras, para a sua efetivação, era preciso que as pessoas 

comuns se sentissem representadas e enxergassem que o interior do personagem era formado 

pela união de relações estabelecidas pelas características dos distintos grupos sociais 

pertencentes àquela sociedade. Assim, sua personalidade deveria emitir uma interpelação de 

coletividade, ao tempo que transmitia uma relação pessoal com cada esfera do povo. 

Nesse caminho, os fundamentos de brasilidade foram percebidos e expostos em 

personalidades consideradas inferiores, como: os índios, o negro, o mestiço. Com isso, 

alcançou-se o descentramento da supremacia do homem branco. Com o desenvolvimento da 

sociedade pela industrialização, as classes raciais foram divididas em classes sociais. Assim, 

foi concebido a subcategorização da população em grau espacial, dando distinção ao: agricultor, 

operário, sertanejo, entre outros. Assim, elevou-se o processo de transformação radical do 

conceito de homem brasileiro, por exemplo, “muitas das ‘características’ atribuídas à raça 

mestiça, como a preguiça e a indolência, são substituídas por uma ideologia do trabalho – uma 

transformação cultural, na tentativa de adequar as mentalidades às novas exigências do Brasil 
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moderno” (ROCHA, 2015, p. 66). Deste modo, foi-se instaurando as novas personalidades 

brasileiras.  

O personagem herói brasileiro, a partir dessas mudanças, se estruturou no homem 

comum. Aquele que possuía uma rotina simples e trivial aos brasileiros em geral. Os indivíduos 

anônimos, pertencentes a uma posição periférica, transformaram-se nos heróis nacionais da 

contemporaneidade. Nesse recorte, estes personagens se tornariam mais interessantes dentro de 

um perfil trágico, com trajetória provatória, fragmentado e cheios de fraquezas. Embora seus 

atos heroicos já não se revistam do estereótipo que possuíam na literatura clássica, se 

reestruturam e oferece suporte para as necessidades da população, trazendo questionamentos 

sobre os valores tidos como altos e baixos. 

Dessa forma, percebe-se que a figura do herói “clássico” não sumiu, apenas se 

reformulou, através das circunstâncias trazidas pelas mudanças sociais. Assim, o mito do herói 

é mantido pela permanência arquetípica da sua estrutura. A essência desta é formular uma 

problematização particular de um indivíduo que vivenciará a jornada, ao passo que os 

problemas e soluções encontradas sejam válidos diretamente para toda a humanidade. Desse 

modo,   

 

 

O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações 

históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas. As 

visões, idéias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes primárias da 

vida e do pensamento humanos. [...] O herói morreu como homem moderno; mas, 

como homem eterno — aperfeiçoado, não específico e universal —, renasceu. Sua 

segunda e solene tarefa e façanha é, por conseguinte, retornar ao nosso meio, 

transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu (CAMPBELL, 1995, 

p. 13). 

 

 

Enquadrado nesses termos, tomemos o caso de Augusto Matraga, personagem literário 

criado por Guimarães Rosa (1945), transposto para o cinema por Vinícius Coimbra (2015), 

como ilustração. No filme, Augusto protagoniza uma narrativa semelhante a literária, pela qual 

o sertanejo é submetido a uma jornada cheia de provações para colocar em reflexão o sentido 

da sua vida. Com isso, os autores destacam um homem comum, de uma esfera da sociedade 

brasileira, com capacidade de conduzir uma discussão universal sobre formação de identidade. 

A estrutura básica da narrativa é composta pela seguinte ordem: apresentação, crise, 

desenvolvimento, uma nova crise e o reequilíbrio. Esta sequência desencadeia uma trajetória 

heroica de Augusto, colocando-o na dimensão arquetípica do mito do herói. 

Joseph Campbell, em O herói de mil faces, à luz da teoria de C. G. Jung, formula as 

etapas do que chama de “jornada do herói”. Nesta, um indivíduo é convocado a uma aventura 
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Imagem 14: O chamado à aventura (15min e 52seg). 

cheia de peripécias e provações até a conquista de uma meta, a aceitação de novos desafios e 

toda dificuldade enfrentada pelo caminho o leva a adquirir aprendizados, compreensão interna 

e adesão de conhecimentos individuais e coletivos. Nos mitos que seguem o padrão da jornada 

proposta pelo teórico, o herói passa pelos estágios de “um afastamento do mundo, uma 

penetração em alguma fonte de poder e um retorno que enriquece a vida” (CAMPBELL, 1995, 

p.20). Essas etapas são estabelecidas dentro de três dimensões na trajetória que constituem um 

herói: a partida, o caminho e o retorno. Dentro deste ciclo simbólico, o indivíduo parte de sua 

personalidade consciente para as regiões inexploradas do inconsciente em busca dos potenciais 

internos desconhecidos por ele até então. 

A partida sempre se inicia com um “chamado à aventura”. Esse chamado, por vezes, 

é personificado como um animal, que traz como simbologia os seus instintos ou intuições; são 

perspicazes, mas, muitas vezes, ignorados. Neste primeiro momento, o chamado pode não obter 

resposta, pois os anseios se voltam para outros interesses. A recusa da convocação faz o 

indivíduo refém da sua rotina, o transformando em vítima que precisa ser salva.  

O personagem Augusto recebe este chamado através da interação com um boi em um 

espaço desértico; o animal é símbolo do sertão, terra onde habita, e traz um momento de grande 

reflexão em uma cena sem falas, mas com perceptível ligação entre o homem e a natureza. Os 

dois mantêm uma longa troca de olhares, como se estivessem em um diálogo. A sensação que 

passa é que ambos têm uma relação mediada pelo espaço do sertão, onde compartilham o 

sofrimento hereditário que permeia o lugar. O animal cai ao chão em sofrimento de morte; 

Augusto como um salvador, colocado ali pelo destino, tira o sofrimento do animal matando-o 

mais rápido. Substancialmente, a situação é um convite ao sertanejo pensar no sofrimento que 

sua vida está se encaminhando, retirar-se daquele lugar seria curar-se mais rápido, por mais que 

passasse por um sofrimento momentâneo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

Augusto é um sertanejo autoritário, machista, sedento ao poder. Sua vida é intercedida 

por profanidades, vícios em bebidas e jogos. A perca de controle o fez ficar endividado e 

perseguido pela região. Por conta disso, a relação com a família não se mantinha harmoniosa e 

sua fazenda já não tinha boa estrutura. Pensando nisto, a esposa começa a questioná-lo e 

interceder para saírem da região. Depois de conflitos para aceitação da ideia, ele cede e resolve 

que se mudarão para uma cidade próxima. Contudo, após o encontro com o animal, ele recusa 

ao chamado e sente o poder das ideologias da sociedade dominar suas convicções e se nega a 

sair da cidade como um fraco e derrotando, dando prazer a seus inimigos. Mais tarde, as 

circunstâncias evidenciam que este foi um erro. Contudo,    

 

 

O erro pode equivaler ao ato inicial de um destino. [...] pequeno ou grande, e pouco 

importando o estágio ou grau da vida, o chamado sempre descerra as cortinas de um 

mistério de transfiguração. O horizonte familiar da vida foi ultrapassado; os velhos 

conceitos, ideais e padrões emocionais, já não são adequados; está próximo o 

momento da passagem por um limiar (CAMPBELL, 1995, p. 31-32). 

   

 

As consequências da sua decisão levam Augusto a perder a mulher, a filha, suas terras 

e seus empregados. Encontrando-se sozinho, ele perde a razão e suas escolhas são embasadas 

pela raiva e ódio. As atitudes inadequadas, como a decisão de ficar e enfrentar o seu inimigo 

Major Consilva frente a frente, o coloca na passagem do primeiro limiar – ou o segundo 

chamado. Consilva funciona como um guardião – ameaçador, àquele que relega as camadas 

superficiais do inconsciente de Augusto – que limita as dimensões espaciais em que Augusto 

se encontrava, passar por ele significava ir além das limitações de poder onde ele jamais 

estivera. Augusto respeitava os conflitos de poder que ambos tinham na região, derrotá-lo seria 

algo novo, que lhe daria soberania, segundo suas expectativas. 

Contudo, Augusto, mediado pela sombra causada pela raiva, não estava preparado para 

enfrentar a situação com o guardião do limiar (Major Consilva), este acaba por jogá-lo em um 

abismo, literalmente, que o conduz a uma nova esfera de vida. Sua primeira provação foi 

sobreviver aos grandes ferimentos causados pela queda, que o colocou no limite entre a vida e 

a morte. A sociedade aceitou o seu sumiço como falecimento. Todavia, este acidente foi o 

agente para a separação da personalidade de Augusto rejeitada por seu meio social e a busca 

pelo descobrimento da sua nova identidade.  
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Imagem 15: O amuleto (44min e 24seg / 45min e 39seg) 

A morte e renascimento de Augusto tiveram como auxiliadores Quitéria e Serapião, 

os dois cuidaram do seu corpo ferido e tornaram-se seus mentores, amparando-o e conduzindo 

a nova formação de valores e condutas aderidos por Augusto. Foram eles os responsáveis por 

reinstaurar a fé cristã, ligando-o à religião e desencadeando os místicos apelos sobrenaturais 

para a afirmação da nova oportunidade de vida que Augusto recebera. Destaca-se, nas imagens 

a seguir, o terço que Quitéria presenteia o novo enteado, objeto que passa a ser usado por ele 

como amuleto e lembrança daquilo que o guia a partir do seu renascimento simbólico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

Os dois camponeses adotaram Augusto como filho, passaram a renovar seus valores a 

partir da simplicidade e humildade, colocando em contestação os valores que ele trazia de 

outrora. Toda essa situação atingiu profundamente a psique de Augusto, dando início a 

desintegração do “Eu” anterior e postulando uma nova formação de personalidade. Essa 

transformação é percebida desde a mudança de comportamento às aparências físicas, como as 

vestimentas e postura.  

No estágio de transfiguração entre a morte e renascimento, o futuro herói entra em 

uma área desconhecida que o acolhe para administrar sua compreensão e entendimento dessa 
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Imagem 16: A caverna (46min e 02seg). 

nova fase. O espaço designado a isto é a caverna onde os dois camponeses moravam. A caverna, 

é uma “[...] uma passagem para uma esfera de renascimento. [esta] é simbolizada na imagem 

mundial do útero, ou ventre da baleia. O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do 

limiar, é jogado no desconhecido, dando a impressão de que morreu” (CAMPBELL, 1995, 

p.50). Afastado da sociedade, em que todos acreditam na sua morte, Augusto se isola por um 

tempo dentro da caverna (imagem 16), neste lugar ele está em proteção dos perigos de fora 

(seus inimigos), bem como longe das ideologias padrões. Assim, tem a liberdade de formar 

novos princípios sem influências externas, e refletir sobre os seus erros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

A caverna, como forma alegórica do útero, é escura, rústica e isolada. Ela realiza um 

trabalho de reparação e reconstituição do indivíduo para quando ele estiver pronto, sair 

amadurecido para a nova sociedade. Dentro dela, Augusto recebe várias críticas sobre o modo 

comportamental passado, vindas de Quitéria principalmente. Ela, juntamente com seu esposo 

Serapião, aniquilam a vida profana, apresentam as dificuldades provindas da situação financeira 

de poucos recursos e iniciam o processo de reformulação interna da psique de Augusto. Logo 

após essa primeira inquisição, um terceiro mentor – o padre – visita-o para ratificar as palavras 

dos dois.  

O padre é o agente veicular da ligação do personagem com o cristianismo. A ligação 

com a religião é o caminho que Augusto encontra para a remissão de seus pecados e fonte de 

reavivamento psicológico para a sustentação do desejo de viver. O padre traz a ele conselhos 
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Imagem 17: Renascimento e iniciação (48min e 47seg). 

para uma completa mudança de vida, pelos quais propõe a soberania do sagrado aniquilando a 

profanidade, a conquista da sobrevivência pelo trabalho braçal e a ajuda ao próximo como 

prioridade cotidiana. Augusto absorve tais desígnios e cria uma espécie de mantra para lembrá-

lo da sua meta de vida: “vou para o céu nem que seja a porrete” (ROSA, 2017, p.309). E, assim, 

segue repetindo todos os dias, principalmente, quando se sente frágil. 

Ao concluir sua experiência na caverna, Augusto renasce e sai em busca de uma nova 

vida, renovado. Se torna outra pessoa, muda o codinome de Nhô-Augusto para Augusto 

Matraga, e decide esquecer o passado. E, assim, é marcada a partida de Augusto Matraga para 

uma nova jornada. Coimbra sustenta isso através da imagem de Augusto abandonando sua 

muleta na saída da caverna. A muleta no chão e o olhar de Matraga para frente – registrado na 

imagem 17 – simboliza uma quebra temporal com a sua recuperação física e a iniciação do seu 

novo “Eu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

Tendo cruzado o limiar, o herói é conduzido a uma viagem da psique ao mundo 

inferior, na qual ele deve sobreviver a uma sucessão de provas. A trajetória de Augusto se inicia 

com uma cena que mostra sua caminhada, em diferentes planos horizontais, até a nova casa. 

Simples, humilde, em um vilarejo pequeno. Nesse ambiente, ele aprenderá novos conceitos e 

concepções sobre a vida. Fará trabalhos braçais, e verá por outro ângulo o que seus 

subordinados eram submetidos. A vida de patrão dá lugar a um sertanejo sem expectativas 

futuras, planejando apenas os afazeres do dia e obrigações na plantação da nova terra. Faz 
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questão de ajudar a vizinhança, e cria uma imagem positiva para os novos vizinhos. Matraga 

mantém uma rotina linear, fluída por testes diários de sobrevivência. Nessa fase, 

 

 

[...] O herói é auxiliado, de forma encoberta, pelo conselho, pelos amuletos e pelos 

agentes secretos do auxiliar sobrenatural que havia encontrado antes de penetrar nessa 

região. Ou, talvez, ele aqui descubra, pela primeira vez, que existe um poder benigno, 

em toda parte, que o sustenta em sua passagem sobre-humana. [...] trata-se do processo 

de dissolução, transcendência ou transmutação das imagens infantis do nosso passado 

pessoal [...]; e podemos ver refletidos, em suas formas, não apenas todo o quadro da 

nossa presente situação, como também a indicação daquilo que devemos fazer para 

ser salvos (CAMPBELL, 1995, p. 57-58). 

 

 

Assim, Augusto Matraga constrói uma nova vida e torna-se pertencente a uma nova 

realidade social, pela qual coloca em prática aquilo que aprendera na caverna, exaurindo as 

lembranças do passado e não se deixando influenciar por estas. Deixa-se aberto para novos 

aprendizados, da mesma forma que é visto como exemplo pelos demais. Nesse processo de 

dissolução e transcendência, as raízes psíquicas da infância, que radicaram as ideologias 

espaço-temporal que condicionaram seu comportamento violento e opressor, deram espaço para 

os novos aprendizados que adequam os seus anseios do presente e elucidam suas necessidades 

futuras. 

Nessa etapa, Augusto se livrou dos vícios, não se interessava mais por tentações do 

passado: música, jogos, bebidas e mulheres. Nada tirava a sua concentração, nem o desviavam 

do seu destino. Apenas uma visita de um velho amigo do povoado que antes morava, trazendo 

notícias da sua antiga fazenda e da sua família, o abalou. As palavras do vizinho noticiavam 

que a mulher havia se casado com outro e a filha adentrara na prostituição. Com isso, Augusto 

se sentiu fraco, desonrado, e acreditava que o certo seria voltar para trazer a honra de volta para 

seu lar. Contudo, entre as discussões e conversas com seus novos pais, ele entendeu que aquela 

vida passada já não lhe pertencia. O seu destino deveria ser traçado dali adiante; entendeu que 

mesmo não estando perto da família, poderia fazer um bem maior para os outros. 

Portanto, durante boa parte da jornada de Augusto Matraga, nada conseguia tirá-lo do 

caminho traçado e ansiado por ele. Nem as lembranças do passado, nem as tentações do 

presente. Isso permaneceu até o seu encontro com Joãozinho Bem-Bem, famoso justiceiro da 

região, e seu bando (jagunços). As cenas sequentes dos diálogos entre Matraga e Joãozinho 

protagonizam o ápice da obra fílmica. Nelas são expostas o contraste das personalidades de 

Augusto de antes e de depois do acidente. A diferença comportamental é abissal, e até mesmo 

para Joãozinho que não o conhecia, é percebível o novo em alguém que possui uma grande 

bagagem de experiências. O marco da inovação é constatado na cena em que no meio do bando 
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Imagem 18: Oração de agradecimento pelo alimento do dia (67min e 02seg). 

de jagunços, Augusto ajoelha-se para orar e agradecer o alimento do dia. O ato gera surpresa e 

admiração por todos em sua volta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

Enquanto todos do povoado se apavoraram com a presença do bando de Bem-Bem, 

Augusto os convidou para se hospedarem em sua casa. Neste pequeno período, foram 

compartilhadas histórias de vivências das ações dos homens; mas, quando questionado, 

Augusto preferiu ocultar o seu passado. Vista a habilidade do simples sertanejo com armas, a 

curiosidade de Joãozinho Bem-Bem foi instigada; e vendo-se quando jovem na imagem de 

Matraga, desejou a presença deste nas suas aventuras. A recusa do convite causou espanto, 

ainda que compreendida com respeito. 

Augusto apresentou, por meio dessa recusa, o seu ponto de apoteose; momento de 

realização em que um novo patamar de compreensão é atingido. Neste, há o entendimento do 

seu novo propósito de vida e aptidão para a prática em coletividade. Assim, por mais tentadora 

que a proposta de Bem-Bem aparentou, ele sabia que ali dentro suas ações benevolentes 

estariam limitadas. Todavia, este convite instigou o seu chamado para o retorno de sua jornada. 

Momento em que ele deveria sair da sua comodidade e mostrar afora o que aprendeu durante a 

sua trajetória. 

A jornada do herói tem sua completude no retorno deste para a sociedade que 

participava antes do chamado inicial. A finalidade é levar à comunidade uma nova perspectiva 

de interação social, pela qual a harmonia é concedida pela compreensão dos verdadeiros 

valores. Dessa forma, 



113 

 

 

 

 

O círculo completo, a norma do monomito, requer que o herói inicie agora o trabalho 

de trazer os símbolos da sabedoria, o Velocino de Ouro, ou a princesa adormecida, de 

volta ao reino humano, onde a bênção alcançada pode servir à renovação da 

comunidade, da nação, do planeta ou dos dez mil mundos (CAMPBELL, 1995, p. 

114). 

 

 

De tal maneira, é posto uma imagem de modelo na figura do herói para que esta 

funcione como exemplar às pessoas para que não precisem passar pelas mesmas provações a 

fim de compreender os significados da vida humana. Deste modo, a função do herói é transmitir 

sabedoria através do seu exemplo. Todavia, em um primeiro momento, há a recusa do chamado 

ao retorno. O herói vivência um momento de resistência a retornar ao seu mundo ordinário. A 

aversão ao regresso é constituída do medo da volta dos problemas exteriores vivenciados e da 

retroação da psique interior cultivada antes da retirada social para a nova jornada. 

O herói só cede a insistência do chamado ao retorno quando percebe que está 

preparado, por meio de muitas reflexões, para a ação determinada. Para tanto,    

 

 

[...] o mundo tem de ir ao seu encontro e recuperá-lo. Pois a bênção do domicílio 

profundo não é abandonada com facilidade em favor da auto-dispersao do estado vígil. 

[...] A sociedade, que tem ciúme daqueles que dela se afastam, virá bater à sua porta. 

Se o herói não estiver disposto a retornar, aquele que o perturbar sofrerá um pavoroso 

choque; mas, por outro lado, se aquele que foi chamado apenas estiver sendo retardado 

— aprisionado pela beatitude do estado de existência perfeita (que se assemelha à 

morte) —, é efetuado um evidente resgate, e o aventureiro retorna (CAMPEBELL, 

1995, p.120). 

 

 

É o que acontece com Augusto. O encontro com o bando de Joãozinho Bem-Bem 

instigou muitas reflexões ao personagem. Mesmo recusando o convite para sair do povoado 

onde mantém-se residente, sua consciência permanece inquieta e dentre as suas atividades 

rotineiras ele passa a atribuir seus aprendizados às relações sociais ali concebidas. Como 

consequência, é percebível a volta de prazeres que o encantava anteriormente e estava retido, 

como a atração por mulheres, o cigarro, a bebida, e a interação social. Contudo, está em 

evidência o controle do ego e das suas ações. Nesse momento, Augusto Matraga encontra-se 

em harmonia com o seu equilíbrio espiritual e comportamental. 

Para entrar na última fase da jornada do herói, este deve estar apto. Não há sentido da 

sua volta se os valores e aprendizados não acentuaram o seu inconsciente. Esta é a sua 

recompensa, que simboliza a sua transformação em uma pessoa mais forte, coerente e 

reconciliada consigo mesmo. A partir disso, é necessário partir em busca da reconciliação com 

o restante da sociedade. Assim, 
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[...] Tendo sua consciência sucumbido, o inconsciente, não obstante, produz seus 

próprios equilíbrios, e eis que o herói renasce para o mundo de onde veio. Em lugar 

de salvar seu ego, tal como ocorre no padrão da fuga mágica, ele o perde e, no entanto, 

por meio da graça, recebe-o de volta. [...] o herói tem de penetrar outra vez, trazendo 

a bênção obtida, na atmosfera há muito esquecida na qual os homens, que não passam 

de frações, imaginam ser completos. Ele tem de enfrentar a sociedade com seu elixir, 

que ameaça o ego e redime a vida, e receber o choque do retorno, que vai de queixas 

razoáveis e duros ressentimentos à atitude de pessoas boas que dificilmente o 

compreendem (CAMPBELL, 1995, p. 123). 

 

 

Augusto demonstra alegria com a compreensão e percepção do seu nível de sabedoria 

e controle. A partir disso, toma a decisão de sair da zona de conforto e partir para a continuação 

da sua missão. O sentimento de liberdade e desprendimento da culpa que trazia pelos erros do 

passado é liberto e alivia a consciência da personagem. Esse momento é simbolizado pelo “voo 

mágico” das aves, o qual é observado por ele. A cena é expressa pelo enquadramento de 

Augusto em pé, frente à janela, na qual é produzido um novo quadro que encaixa as aves em 

um céu limpo e azul. Metaforicamente, no contexto da sua vida, isso esboça o entendimento de 

que ele também precisava alçar novos voos.  

Porém, para seguir a sua jornada, o herói precisa da autorização e entendimento dos 

seus mentores de que ele, realmente, está preparado e carrega consigo a capacidade de guiar o 

seu caminho por si só. Por meio disso, o apoio do seguimento o dará força e coragem para 

enfrentar as provações no caminho de volta. Mesmo que esta sujeição implique o sacrifício de 

deixar os novos apegos sentimentais para trás, o herói entende que a sua missão naquele ponto 

já está encerrada e agora é necessário continuar as fases seguintes. Assim acontece com 

Augusto, este recebe o apoio dos pais adotivos, que enxergam a sua maturidade e crescimento 

vocacional. Analogicamente, estes doam um jumentinho para transportá-lo na viagem fazendo 

referência ao animal que também foi transporte usado por Jesus Cristo, nas passagens bíblicas. 

Quitéria, assim, acredita que, como Cristo, Augusto conduzirá o bem por onde passar. 
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Imagem 19: Desejo de liberdade e partida (80min e 35seg / 82min e 20seg).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

E, assim, Augusto Matraga o fez. Em todo o seu caminho de volta postulou o bem, 

compartilhando sua comida com os mais pobres, mesmo tendo pouca quantidade; ofereceu 

ajuda a quem precisava e buscava compreender as necessidades de cada um e qual a solução 

poderia oferecer. Colocou em prática aquilo que se comprometeu a fazer, através da sua 

mudança e reencontro com a vida, após passar por tantas provações. 

A travessia do limiar de retorno é introduzida para Augusto com a imposição de 

situações inovadas, que o coloca à prova para ações e buscas mais profundas, a fim de dar-lhe 

a possibilidade de mostrar a retenção da sabedoria adquirida na trajetória e como passá-la 

adiante. Todavia, a maior delas aconteceu através do reencontro com Joãozinho Bem-Bem em 

um dos povoados que passara. Neste, o herói se deparou com a circunstância de usar novamente 

a violência como justiça, princípio enraizado nas tradições sertanistas. Campbell (1995), 

elucida que 

 

 

O campo de batalha simboliza o campo da vida, no qual toda criatura vive da morte 

de outra. Uma percepção da inevitável culpa que o viver envolve pode deixar o 

coração tão amargurado que, tal como Hamlet ou Arjuna, podemos nos recusar a 

prosseguir. Por outro lado, tal como a maioria, podemos inventar uma falsa auto-

imagem, em última análise injustificável, que nos eleve a um fenômeno excepcional 

no mundo e à condição de um ser isento de culpa — ao contrário dos outros seres —
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Imagem 20: Combate final entre Augusto Matraga e Joãozinho Bem-Bem (97min e 17seg). 

, que se acha justificado, em seu inevitável pecar, pelo fato de representar o bem. Um 

tal farisaísmo leva à incompreensão, não apenas de si mesmo, como também da 

natureza do homem e do cosmo. O alvo do mito consiste em dissipar a necessidade 

dessa ignorância diante da vida por intermédio de uma reconciliação entre consciência 

individual e vontade universal. E essa reconciliação é realizada através da percepção 

da verdadeira relação existente entre os passageiros fenômenos do tempo e a vida 

imperecível que vive e morre em todas as coisas (p. 132-133). 

 

 

Partindo dessa elucidação, é conceptível que a luta entre Augusto Matraga e Joãozinho 

Bem-Bem é permeada de simbologia. O motivo que a acerca é o descontentamento de Augusto 

com o modo de fazer justiça de Bem-Bem, este pretendia matar um membro de uma família 

local no lugar de outro que também matou um de seus homens. Augusto é colocado em reflexão: 

sendo o único com habilidades de luta e manuseio de armas na localidade, poderia usar de seus 

atributos para defender o oprimido; ou, em respeito ao chefe do bando, deixá-lo agir de acordo 

com os seus princípios. Baseado em seus novos valores, sua escolha da primeira opção concebe 

em derrotar uma pessoa que tanto admira em prol de um bem humanitário maior. 

A cena de combate remete a primeira cena do filme; ambas com características de 

western hollywoodiano. Contudo, trazem significações bem distintas. Enquanto na primeira, 

Augusto utiliza-se das suas habilidades com armas de fogo para dizimar violência, por uma 

diferença de interesses em terras de fazendas; na segunda, utiliza a sua aptidão e desenvoltura 

para trazer uma benfeitoria à comunidade. Assim, não coloca mais como prioridade os seus 

interesses pessoais, mas, a harmonia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 
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Imagem 21: O triunfo do herói (99min e 30seg). 

O combate final do herói é o momento de encontrar o equilíbrio entre os dois mundos, 

o espiritual e o material. Nele, todo o aprendizado da jornada o leva a perder o medo da morte 

e o incitamento de viver em constância; para ele, o que importa com mais fervor é o momento 

presente. Esta ocasião é em que fica em evidência o seu sentido e significação de vida, os quais 

a transformação pessoal, advinda da jornada, elegeu como soberania para ser aplicados no 

mundo dos homens. Assim, a doação concreta de humildade e solidariedade de Augusto – antes, 

visto como um homem egoísta – é o triunfo que o consagra como herói. 

A hora da morte de Augusto marca o fim da jornada deste herói. A trajetória é 

concluída com o contentamento e completude do homem que entendeu a sua missão. O duelo 

assistido pela população, mediado por súplicas religiosas, é a amostra de redenção de Nhô-

Augusto, o qual demonstra arrependimento dos pecados, perdão para a mulher e amor à sua 

filha. Tais atitudes expõem todo o seu entendimento e ressarcimento espiritual e, indo além, 

tenta passar isso para o próximo, através do seu exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme A hora e a vez de Augusto Matraga (2015). 

 

 

A análise da trajetória de Augusto Matraga, à luz das teorias de Campbell e Jung, nos 

traz como percepção o circular desenvolvimento do mito arquétipo do herói. O eterno retorno 

da mística que envolve o mito é fragmentado pelas mudanças sociais e as transitórias discussões 

em torno destas, mas não desaparece. O contrário nos mostra que a essência é transgredida e 

passada por gerações. Assim, é adaptável de acordo com os anseios em que está sendo utilizado. 

Nesta obra fílmica, percebemos que, apesar das mudanças estruturais, a permanência desta 
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fórmula narrativa é o que conduz o enredo e desencadeamento da obra, ratificando a essência 

da obra literária de Guimarães Rosa. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo das últimas décadas, é crescente o número de pesquisadores e estudiosos que 

têm se empenhado em estudar os conteúdos audiovisuais desde a criação do cinema até a sua 

presença no contexto atual. Em muitos casos, há o objetivo de compreender a história 

cinematográfica, e em outros a busca é sobre a sua relação com o meio social, assim, como 

outras vertentes diversas. Através das numerosas análises, as evidências encontradas apontam 

que a arte cinematográfica, sob o ponto de vista estético e narrativo, difere muito dentre as fases 

históricas e evolução tecnológicas e sociais. As técnicas de produção empregadas e, 

consequentemente, os resultados fílmicos utilizados na composição da dimensão ficcional da 

narrativa, como trilha sonora, elementos cenográficos, mise-en-scène, eram organizados de 

formas díspares do que se vê na contemporaneidade. Se, nos dias atuais, o cinema é considerado 

uma arte de alta relevância no meio cultural, que atua como elevada influência em relação a 

medidas estéticas, comportamentais, ideológicas e psicológicas, no seu princípio era apenas um 

meio comum, sem poder econômico e político, utilizada como uma novidade atrativa de 

diversão e entretenimento. 

Na sociedade dominada, por muito tempo, pela literatura – arte célebre da escrita, 

formadora de padrões estereotipados pela alta classe como dominante da cultura intelectual até 

meados do início do século XX, o cinema foi uma das artes que introduziu a imagem como 

fator relevante para a arte visual como elemento de desconstrução de padrões pelo meio 

artístico. A sua aceitação e fascínio o fez se tornar uma das maiores formas de espetáculo, pelo 

qual proveio sua ascensão. 

Um ponto relevante a se notar, é que – após muitas fases estéticas – o cinema eclodiu 

a diversidade temática e os modos de produção, dando espaço para a informalidade e destaques 

para os espaços “marginais”. Dessa forma, aumentou-se o debate em torno das classes inferiores 

e minoritárias, descentralizando a ênfase da alta sociedade e desfocando as técnicas estéticas e 

discursivas tradicionais. Assim, “a estética politizada do pós-modernismo incorpora a 

descontinuidade para quebrar o encanto do espetáculo. Não apenas para provocar o espectador, 

mas também para despertar sua inteligência crítica” (STAM, 1981, p. 23). 
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Dessa maneira, o cinema estreitou muito a relação entre o cineasta e o espectador, 

assim como a literatura o fez entre autor e leitor. Trazendo como função não apenas entreter o 

público, mas instigá-lo a ter uma visão analítica, principalmente, da sociedade. Para isso, 

apoiado às influências de outras artes, criou sua própria linguagem e tornou-se uma arte 

legítima. Robert Stam (1981), mostra que o cinema não é a literatura em imagens, ele possui 

linguagem e recursos próprios. 

Por essas primícias, ao tratarmos de adaptações cinematográficas, é preciso 

desempenhar observações de transformações temporais e sobreposições espaciais, além das 

fusões metafóricas, de modo a criar não apenas uma comparação, mas um diálogo entre o livro 

e o filme, colocando em paralelo os recursos intersemióticos de cada arte. Nesse diálogo, a 

adaptação fílmica consegue, muitas vezes, lançar luzes sobre a obra literária, revelando novas 

discussões sob a essência do conteúdo expressado. 

Nossa pesquisa constatou que a difusão do olhar comparativo sob uma obra adaptada 

cinematograficamente em relação à literária, produz uma constância de significações à 

totalidade da obra em seu processo de constituição, tanto em aspectos internos e como externos. 

Uma obra literária é aberta, na qual há uma interrelação entre autor/obra/leitor, sua completude 

é concretizada no momento de recepção (CANDIDO, 2006). O cineasta, ao adaptá-la, realiza 

em primeiro lugar o seu papel de leitor, colocando em evidência a sua interpretação e visão sob 

aquilo que se leu. Desse modo, pode evidenciar discursos já presentes, bem como gerar novos 

a partir da contextualização com os aspectos sociais do momento de produção. E, ainda, dar a 

possibilidade do espectador, apontar suas próprias direções e coligações, sob perspectivas 

individuais formadas por suas próprias experiências e cognições psíquicas.  

Assim, as interpretações de uma obra cinematográfica adaptada não excluem as 

interpretações da obra literária, mas possibilitam um contínuo diálogo, porque “[...] toda forma 

de arte, ainda que adote as convenções da linguagem comum ou símbolos figurativos aceitos 

pela tradição, fundamenta seu valor justamente numa novidade de organização do material 

disponível, que para o fruidor constitui sempre um acréscimo de informação” (ECO, 1991, 

p.163). Dessa forma, os recursos semióticos do cinema possibilitam uma nova dimensão do 

enredo adaptado, não o excluindo, mas elucidando a interpretação do cineasta e instigando uma 

nova visão ao espectador. 

O processo de adaptação tem seu destaque pela complexidade de transposição de um 

meio semiótico para outro. Nesta ação, o desencadeamento de recursos próprios de cada 

linguagem singulariza as duas obras, apesar da dependência estabelecida entre ambas. Enquanto 

a obra literária utiliza a escrita como recurso dominante, o leitor age como formulador de 
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imagens cênicas individualmente, formulando, assim, suas próprias interpretações daquilo que 

lê desde as primeiras palavras designadas. Para tanto, sua própria bagagem literária e social 

instigam a formulação interpretativa. A obra fílmica, por sua vez, é mais imediata. A proposição 

de imagens tem maior influência cognitiva na interpretação, pois o formato da cena – atores e 

atuação, espaço, tempo, figurino, trilha sonora etc. – condiciona o espectador a uma perspectiva 

formulada previamente. 

Com isso, as escolhas de produção do cineasta têm um valor altivo, pois estas 

condicionarão o resultado do filme. Estas escolhas de produção são mediadas por vários fatores, 

entre eles estão: o formato do texto referencial, a formação cinematográfica do cineasta e o 

momento de produção do filme, assim como a proposta dialógica com o autor literário. Ao 

traspor um conto para um filme, o cineasta passa por um processo diferente que ao transpor um 

romance, por exemplo. Pois, a formulação estrutural difere em cada gênero. No romance, o 

cineasta possui uma grande quantidade de páginas e, consequentemente, uma maior dimensão 

de narrativa. Deste modo, o fator temporário do filme condiciona a necessidade de cortes de 

algumas cenas, impossibilitando narrar todos os acontecimentos do livro (o que, às vezes ocorre 

de forma intencional). Por outro lado, a narrativa curta do conto proporciona a maior liberdade 

(e necessidade) do cineasta para acrescer cenas, agregando explicações e extensões ao que se é 

narrado em poucas páginas. Dessa forma, em uma transposição sempre haverá perdas e ganhos 

textuais. 

Em suma, ao tomarmos a obra A hora e a vez de Augusto Matraga, de Guimarães 

Rosa, como objeto de estudo para investigação de aspectos transtextuais em sua adaptação 

fílmica, encontramos fatores indicativos que o processo de adaptação é influenciado 

diretamente por elementos internos e externos. A princípio, ao ter contato com um texto de 

narrativa curta, o cineasta se encontra em um embate para dinamizar a essência da narrativa 

dentro do limite de tempo do filme; para isso, a escolha feita é dar espaço para personagens 

secundários e estimar a apresentação dos espaços regionais. Organizando, assim, a estrutura 

interna de forma a utilizar-se das tecnologias para espelhar um elevado grau estético. 

Quanto aos fatores externos, percebemos que a construção da adaptação está 

vinculada, diretamente, com o seu momento de produção. Este conduz a tanto a interpretação 

do cineasta diante da sua leitura do texto literário, como a estruturação da obra fílmica. As 

tecnologias disponíveis, os discursos ideológicos vigentes, a posição política e a expectativa de 

recepção são fatores que mediam o direcionamento da adaptação. Sendo assim, uma obra 

literária está aberta a distintas adaptações, que serão diferenciadas justamente por a época de 

construção.    
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Exemplificamos isto ao compararmos a adaptação de Roberto Santos realizada em 

1965 e a de Vinícius Coimbra em 2015. A primeira, produzida durante o movimento Cinema 

Novo, aborda uma crítica política evidente ao catolicismo e a opressão governamental. 

Trazendo para discussão as mudanças comportamentais e os conflitos internos que os conceitos 

destas instituições podem ocasionar na psique do indivíduo, mediado também pela sua 

formação em conformidade com os valores e costumes do seu espaço habitacional. A segunda, 

produzida em um período de Pós-Retomada, apresenta uma obra esteticista, que não foge muito 

do discurso da obra literária. Apesar de instigar, mesmo que de forma discreta, a discussão 

sobre os conflitos internos, o destaque se dá na construção da jornada heroica do protagonista 

Augusto Matraga. 

A trajetória de Augusto segue as etapas elucidadas por Joseph Campbell quando 

fragmenta a jornada do herói. Estas etapas são estabelecidas dentro de três dimensões: a partida, 

o caminho e o retorno. Dentro deste ciclo simbólico, o indivíduo parte de sua personalidade 

consciente para as regiões inexploradas do inconsciente em busca dos potenciais internos 

desconhecidos por ele até então. Augusto partindo de uma vida profana, engajada por jogos, 

bebidas e relações sexuais com mulheres diversas fora do casamento, é convocado a uma 

aventura cheia de provações em busca da salvação da sua alma. A aceitação de novos desafios 

e toda dificuldade enfrentada pelo caminho o leva a adquirir aprendizados, compreensão interna 

e adesão de conhecimentos partilhados ao coletivo. Assim, é colocado como potencial dentro 

do mito do herói.  

O mito do herói é versado em todo o mundo. Entre as diferentes culturas, eles variam 

em minuciosos detalhes, mas, as análises mostram aspectos primordiais semelhantes em suas 

estruturas. Possuindo, assim, uma universalidade. A repetição de enredo é colocada lado a lado 

de forma temporal e espacial, mesmo assim, é percebível a permanência da essência estrutural 

que caracteriza o personagem herói; suas figuras simbólicas ganham nomes diferentes, mas sua 

atuação é semelhante. 

Jung esclarece que a reprodução dos mitos ocorre de forma arquetípica. Os arquétipos 

são imagens simbólicas universais, existentes desde tempos mais remotos, mas que 

permanecem até hoje; mesmo que haja novas atribuições e transformações, permanecem com 

a mesma essência. Dentro disso, a adaptação também atua como forma de reprodução. Pois, 

age como reprodutora de histórias adaptadas aos modelos ideológicos de cada época. Com isso, 

produz um diálogo entre culturas diferentes gerações, eclodindo uma discussão sobre sociedade 

e conflitos individuais. 
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Portanto, diante da discussão abordada sob a ótica dos estudos acima relacionados, 

concluímos que o momento de produção da obra fílmica A hora e a vez de Augusto Matraga 

(2015) de Vinícius Coimbra inferiu diretamente na sua construção técnica, narrativa e 

discursiva. A estética do filme de Coimbra, assim como o conto de Guimarães Rosa, é 

pertinente ao que se propõe para sua época de construção. Desse modo, há a percepção de um 

apelo comercial na obra fílmica, em consonância com o domínio cinematográfico da 

contemporaneidade frente ao crescimento do cinema como indústria, característica não 

percebida no conto.  

Neste caminho, percebemos que a ideologia presente na obra fílmica remete a 

expectativa de recepção, pela qual mantém-se uma aproximação com o texto literário, sem 

transformações bruscas. A narrativa fílmica utiliza recursos semióticos que destacam ou 

refutam certos fragmentos do conto, mas mantém a espiritualidade da obra literária. Ao 

contrário do que se vê na adaptação de Roberto Santos (1965); esta, por sua vez, é destacada 

pela renovação e apropriação do discurso literário para a adaptação aos moldes do movimento 

cinematográfico que o cineasta fazia parte – o Cinema Novo, elevando o filme a um alto padrão 

de criticidade à problematizações sociais. Dessa maneira, percebemos que há a possibilidade 

de criação de adaptações conduzidas por diversas vertentes partindo de uma mesma obra. 

A aproximação com a narratividade do conto direciona o desenvolvimento do filme 

em torno da jornada heroica de Augusto Matraga. Coimbra desencadeia as fases da jornada do 

herói dentro do espaço e costumes do sertão brasileiro. Com esta constatação, concluímos que 

a adaptação cinematográfica da obra literária fomentou o seguimento do arquétipo do herói, 

ascendendo a simbologia do mito. Com isso, abrange o diálogo entre culturas de diferentes 

gerações, em que a fragmentação do indivíduo é condicionada pelos costumes e espaço social 

onde habita.  

Esta análise proporcionou um amplo amadurecimento interpretativo. Pois, o estudo de 

uma obra em diferentes meios artísticos é benéfico apara a ampliação de criticidade, bem como 

abrange a percepção narratológica. Com isso, o reconhecimento da relevância de transcrições 

literárias para a arte cinematográfica aqui se faz importante. Estas já não podem ser 

consideradas inferiores, pois trazem conteúdo rico e inovador para a arte. 

O cinema brasileiro é formado em grande parte por obras adaptadas. O benefício disso 

se mostra pelo constante diálogo entre as obras contemporâneas e as de outrora. Isso produz um 

efeito de caráter prático para as discussões sobre as problemáticas sociais, bem como os 

conflitos internos do indivíduo, atuantes no seu meio. Ao fazer refletirmos sobre o mundo que 

nos cerca, torna-se indispensável o desenvolvimento de acesso e divulgação do cinema 
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nacional, pois este desencadeia, diretamente, as habilidades de interpretação da nossa 

sociedade. O cinema, assim, contraria a sua posição de entretenimento (apenas), e se eleva a 

agente de pensamentos críticos. 
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