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Resumo 

Filmes que fogem do modelo de cinema clássico hollywoodiano (XAVIER, 2012) 

rompem com os efeitos de transparência, cujos fundamentos são o emprego da montagem 

visando à ilusão de realidade. Nesse sentido, é preciso perguntar que efeitos ocorrem no 

nível da narrativa que contribuem para a construção de um discurso cinematográfico 

autoral (XAVIER, 2001), na contracorrente do cinema clássico. Assim, buscou-se aqui 

identificar, descrever e explicar os recursos fílmicos empregados na narrativa fílmica de 

Azyllo muito louco (1971), adaptação de “O alienista” dirigida por Nelson Pereira dos 

Santos, a partir das teorias das narrativas fílmica (VANOYE; GOLIOT-LÉTE, 2002) e 

literária (GENETTE, s.d.) e também da adaptação (STAM, 2006). 

Palavras-chave: Nelson Pereira dos Santos; Adaptaçao; Narratologia; Machado de Assis. 

 

Introdução 

Em 1970, chegava às salas de cinema Azyllo muito louco,3 de Nelson Pereira dos Santos. 

Auge da ditadura, dois anos depois do “golpe dentro do golpe” (SALEM, 1996, p. 252), 

o filme ficou pouco tempo em cartaz, segundo depoimentos do diretor, apesar de ser bem 

acolhido fora do país, pelos europeus sobretudo, “que louvaram sua ‘nova estética’” 

(SADLIER, 2012, p. 62). O longa recebeu o Prêmio Luís Buñuel e teve uma boa recepção 

no Festival de Cannes. 

“Adaptação livre” de “O alienista”, de Machado de Assis, Azyllo é o primeiro filme 

colorido de Nelson Pereira dos Santos. Nele o diretor representou de forma carnavalizada, 

metafórica e alegórica, o Brasil, de seu tempo:  “está tudo ali. O Brasil colorido, tropical, 

oprimido, revoltado, reprimido, letárgico, esfuziante da ditadura, do ‘milagre 

econômico’. Retrato/parábola daqueles tempos. Um grito contra tudo aquilo também” 

(SALEM, 1996, p. 257). Com uma linguagem muito diferente dos neorrealistas Rio 40 

graus (1956) e Vidas Secas (1963), a adaptação inseriu-se numa corrente que Randal 

Johnson chamou de a terceira fase do cinema novo (JOHNSON, 1984, p. 15-16). De 1969 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cinema do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Professor doutor do Centro Universitário Uninter, e-mail: euvinci@gmail.com. 
3 O site da Cinemateca informa que a estreia se deu em dezembro de 1970 (https://goo.gl/cicuiw), Sadler 

indica 1971 (1996, p. 164).  
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a 1972, Johnson diz que as práticas do regime militar levaram os diretores a optarem pelo 

discurso alegórico como forma de contornar a repressão e a censura entre outras práticas 

autoritárias (JOHNSON, 1984, p. 16). Fenômeno que não se circunscreveu ao cinema, 

mas às artes em geral no Brasil: “Todos falam indiretamente, por parábolas e por fábulas 

[...]. Assiste-se a uma perda de realismo e a um ganho na elaboração indireta e cifrada da 

matéria artística” (GALVÃO, 1994, p. 192). 

O emprego da alegoria e formas não realistas vão de encontro ao que se chamou de cinema 

clássico holywoodiano cujos fundamentos são o emprego da montagem visando a ilusão 

de realidade, “em que a palavra de ordem é ‘parecer verdadeiro’; montar um sistema de 

representação que procura anular a sua presença como trabalho de representação” 

(XAVIER, 2012, p. 41). Nesse sentido, é preciso perguntar como essa opção pelo cinema 

“não realista” ou “opaco” se manifesta no plano da narrativa. Ou seja, que efeitos ocorrem 

no nível da narrativa que contribuem para a construção de um discurso autoral (XAVIER, 

2001), na contracorrente do cinema clássico. Assim, buscou-se aqui identificar, descrever 

e explicar os recursos fílmicos empregados na narrativa de Azyllo muito louco a partir das 

teorias da narrativa fílmica (Vanoye, Xavier) e literária (Genette). Quando necessário 

comparam-se as sequências fílmicas e literárias. Entende que a verificação das escolhas 

formais do diretor em um nível menor contribui para compreender a realização formal e 

macroestrutural de um filme não realista e alegórico. E também porque discute processos 

de adaptação que podem convergir para os estudos gerais nesse campo.  

Para isso, analisaram-se então duas sequências nas quais o narrador fílmico rompe com a 

linearidade narrativa, sobrepondo sequências temporal e localmente diferentes em uma 

mesma cena, além de promover a opacidade com intromissão de processos enunciativos. 

Tais sequências serão analisadas sob dois aspectos: o rompimento da ilusão de realidade 

por uma intervenção enunciativa da instância narrativa(VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 

2002), cujo um dos fins é projetar a ironia sobre a personagem principal  do filme, Simão 

Bacamarte; o exame da ordem temporal e da voz da sequência (GENETTE, s.d.). O 

estudo desses aspectos da narrativa e da narração procurou mostrar como Azyllo muito 

louco se constitui de elementos que o tornam uma narrativa não clássica, neste sentido 

coesa (e coerente) com a proposta alegórica ou metafórica que o preside. E isso se fez por 

meio também da comparação com o texto que o constitui como fonte, “O Alienista” de 

Machado de Assis.  
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Libertário e antirrealista: o Azyllo 

Nelson Pereira dos Santos em entrevista publicada na revista Novos Estudos diz que fez 

uma “adaptação livre” do conto de Machado (SANTOS, 2007, p. 335). O diretor fez 

alterações importantes no quadro de personagens, que promoveram mudanças 

importantes na história original:  

Simão Bacamarte, o alienista, tornou-se no filme um padre cientista, 

acumulando à ciência o poder espiritual, o que o faz autoridade 

indestrutível. Ao lado de Dona Evarista, a poderosa matrona da cidade 

de Serafim, pode realizar todas as experiências com o povo e a elite da 

terra. Uma metáfora da história política brasileira. (2007, p. 335). 

 Publicado em forma de Folhetim entre 1881 e 1882 na revista Estação e depois no volume 

Papéis Avulsos, em 1882, "O alienista" narra as experiências do cientista (sic) Simão Bacamarte 

na pequena Itaguaí. Recém-chegado da Europa, Simão casa-se com Dona Evarista e, ato 

contínuo, coloca a vila de pernas para o ar, por meio da construção de um hospício, a 

Casa Verde. Nela são confinados em fases ou etapas quase todos os habitantes da 

cidade, de acordo com o tipo de loucura de cada um, determinado pelas teorias de 

Simão, que mudam no correr da história. Os moradores reagem, destituem o 

governo local duas vezes, mas o devolvem aos grupos dominantes de sempre, 

encerrando as rebeliões. Encerram-se também as teorias e as internações dos loucos, 

quando, por fim, Simão encontra o que diz ser a única verdade: de que o único louco 

ali era ele, pois era o único na cidade a possuir o perfeito equilíbrio das faculdades 

mentais. 

Nelson Pereira do Santos fundiu a figura de Simão (Nildo Parente) à do Padre Lopes, do 

conto; com isso, separou Simão de Dona Evarista (Isabel Ribeiro), que, no filme, está 

casada com Porfírio (Arduíno Colassanti). No conto, Porfírio é um barbeiro que lidera a 

primeira rebelião contra a construção da Casa Verde; no filme, além de marido de 

Evarista é o coronel local, senhor de escravos todo-poderoso. Essas mudanças 

possibilitaram, além da condensação dos conflitos entre essas personagens-chave, o 

deslocamento das intervenções e falas do padre Lopes, de Evarista e de Porfírio 

para a boca de outras personagens, produzindo ao mesmo tempo a manutenção dos 

discursos do conto e a sua alteração contextual, dando mais complexidade a 

personagens como Evarista (que se apropria de falas do padre, tornando-se mais 

complexa que a personagem submissa do texto literário). 

Do ponto de vista do espaço, Nelson renomeia a cidade: de Itaguaí, passa a se chamar 

Serafim, o que de pronto faz a cidade mais etérea, menos real, uma vez que o nome 
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remete-se a uma das legiões de anjos, os serafins, descritas na Bíblia.  Escolha que reflete 

a transformação de Simão em padre, e ironiza a empreitada científica que move a história. 

Filmado em Paraty, o espaço reproduz atmosfera do Brasil colônia descrito no conto, sem 

preocupar-se rigidamente em ser filme de época, dado que os figurinos de Luis Carlos 

Ripper são coloridos, clownescos, carnavalescos, antirrealistas. Por serem caricatas, as 

roupas e acessórios são hiperbólicos, acentuam determinadas características das 

personagens, produzindo um forte efeito de ironia, dado que as personagens em boa parte 

do filme agem e falam polida e contidamente como figuras sérias e anticarnavalescas.  

A trilha sonora por si só vale um artigo. Dissonante na maior parte do tempo, composta 

por Guilherme Magalhães Vaz, a música cria um clima desconfortável à narrativa, por 

um lado, e por outro lado rege partes das sequências ao acentuar determinados cortes com 

inserções de sons metálicos e agudos, além de contrapor-se às falas das personagens de 

modo semelhante ao que fazem os figurinos, ou seja, recortando falas polidas, 

grandiloquentes, com sequências a-melódicas, atonais, desfigurando, por assim dizer, a 

imagem a que o espectador assiste. 

Embora o diretor tenha chamado o filme de adaptação livre, o enredo ou a narrativa do 

filme não modificam substancialmente a trama do conto. As diferenças se dão mais pelas 

supressões de personagens e eventos do conto e por acréscimos de personagens, eventos 

semelhantes aos do livro, como no caso das rebeliões, em que a última a ocorrer no filme 

é liderada pelo capitão Arcanjo, personagem inexistente no texto, que funde (aqui sim 

bem livremente) a figura do outro barbeiro do livro, João Spina, ao do capitão dos alferes, 

que no conto surge para reprimir uma rebelião e acaba derrotado. Não é objetivo deste 

artigo analisar essas diferenças e semelhanças, mas neste ponto, o da macroestrutura 

narrativa, filme e conto são bem parecidos.  

O diretor caracterizou o filme como “uma metáfora da história política brasileira”. Ou 

seja, o filme constrói uma ficção em que seja possível ao espectador ver uma analogia 

entre o longa e a estrutura sociopolítica nacional. Randal Johnson vai além e inclui o 

Azyllo na leva de filmes alegóricos produzidos entre 1960 e início de 1970:  

Os filmes desta fase são consistentemente alegóricos em conteúdo e 

forma descontínua, os quais rompem com o discurso realista da fase 

anterior. As próprias formas cinematográficas são questionadas nesta 

fase do trabalho de Nelson Pereira dos Santos (JOHNSON, 1984, p. 

247)
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Metáfora e alegoria que procuram, ao fugir de uma representação realista, sintetizar 

histórica e estruturalmente a política brasileira. O Brasil seria o Azyllo, que é “um enorme 

hospício no qual a razão e a lógica foram derrubadas e no lugar das quais foram colocadas 

a irracionalidade e o autoritarismo (JOHNSON, 1984, p. 285). Como alegoria, essa 

representação é descontínua, fragmentada e obriga o espectador a reconstruí-la para 

reconstituir o seu sentido. Diante da alegoria o espectador  

está diante de uma incompletude, enfrenta lacunas e seu esforço é 

procurar a lógica subjacente àquilo que parece não ter lógica [...]; ele 

procura um princípio de unidade [...]. Muitas vezes se defronta com 

uma montagem-colagem de elementos reunidos por uma operação cujo 

princípio está fora deles [...]” (XAVIER, 2013, p. 456).  

 

Os aspectos estruturais da história do Brasil são apresentados no filme mediante uma 

forma narrativa desconcertante, desconfortável, regida por um mecanismo arbitrário 

(autoritarismo) e imprevisível (irracional) que produz uma colagem que o espectador 

precisa decifrar. Colagem, do ponto de vista cinematográfico, que se faz pela 

descontinuidade, pela quebra da linearidade narrativa como veremos. Para Johnson, 

“Azillo é extremamente sintético e teatral do ponto de vista da forma, transmitindo suas 

mensagens por meio de blocos separados, sem preocupação com a continuidade narrativa, 

apesar de a história que conta ser basicamente linear” (JOHNSON, 1984, p.284). 

O conto, por sua vez, não deixa de ser metafórico, Itaguaí é o Brasil, em que o 

autoritarismo e a conciliação andam de braços dados. Aquele representado pelos mandos 

e desmandos de Simão e esta pelo esvaziamento de toda revolta forjado pela convergência 

circunstancial dos interesses. Esse quadro fica mais ostensivo dada a comparação – com 

traço paródico – que o narrador faz entre as revoltas da vila colonial do Rio de Janeiro e 

as havidas na Revolução Francesa. Dada a força desta, fica mais cômica a frouxidão das 

rebeliões itaguaienses. O fato de as ações de história acontecerem no período colonial 

permite pensar na relação metafórica, criando um arco de semelhanças com a época da 

redação do conto, século XIX. Sem isso, a relação torna-se metonímica uma vez que nesse 

caso teríamos de dizer que Itaguai é o Brasil, no caso clássico de sinédoque.   

Como Nelson mesmo disse, o conto aponta para casos estruturais do Brasil (SALEM, 

1996, p. 253-254). Azyllo e “Alienista” –  ainda que parodiando e aludindo a períodos 

diferentes da história do Brasil (década de 1970, década de 1880) e ambos desapegados 

aos realismos de seu tempo -  atacaram problemas semelhantes e de alguma forma com 
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pontos de vistas parecidos. Na forma (modo de expressão) se distanciam: a novela buscou 

nas narrativas e nos narradores dos séculos XVII e XVIII modos para narrar esse relato, 

mesclando o estilo de cronistas aos dos narradores intrusos; e o filme extrai da linguagem 

da nouvelle vague e glauberiana os processos para criar a adaptação. Mas esses universos 

bem diferentes vão encontrar traços de convergência em aspectos da narrativa, que fazem 

parte do processo de adaptação, como veremos.  

Adaptação e estudos da narrativa 

Quando Nelson chama o Azyllo de adaptação livre vincula-o ao que Robert Stam chamaria 

de releitura, “re-escrita, tradução, transmutação, metamorfose, recriação, performance, 

dialogização, canibalização, reimaginação” (STAM, 2006, p. 27). Mais precisamente de 

hipertexto, uma vez que se trata da transcodificação do texto literário para o 

cinematográfico: “Adaptações cinematográficas, nesse sentido, são hipertextos derivados 

de hipotextos pré-existentes que foram transformados por operações de seleção, 

amplificação, concretização e efetivação” (STAM, 2006, p. 33). O que vimos 

sucintamente na seção anterior foram descrições dessas operações de seleção, e 

amplificação, sobretudo.  

Stam (2006) refere-se também a algumas categorias propostas por Gerard Genette que 

tratam da “mecânica da narrativa” e que foram redimensionadas pelos narratologistas do 

cinema, como o crítico os chama. Genette trata das categorias de tempo: ordem, duração 

e frequência, em que o tempo da história e o da narrativa são esmiuçados no que concerne 

às anacronias: antecipações (prolepses/flashforward) ou recuos (analepses/flashback) no 

tempo da história (GENETTE, s.d, p. 33); ao prolongamento ou à redução da duração dos 

eventos (relação entre a duração do tempo da narrativa e o tempo da história); ou ao 

número de ocorrências na narrativa de um mesmo evento da história. Neste trabalho, 

foram utilizadas as categorias de anacronia. 

Mas além do tempo, a narrativa pode ser examinada pelo modo, ou seja, a forma pela qual 

se regula a informação narrativa pela distância ou perspectiva do narrador: “[...] a visão 

que tenho de um quadro depende, quanto à precisão, da distância que me separa dele, e, 

quanto a amplitude, da minha posição em relação a certo obstáculo parcial que mais ou 

menos o esconde” (GENETTE, s.d., p. 160). A distância estaria ligada às formas de contar 

os acontecimentos, falas ou pensamentos. Em relação aos acontecimentos, a relação se dá 

entre a quantidade de informação narrativa (mais ou menos detalhada) e a ausência ou 
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presença do narrador. Quando mais ausente o narrador, mais informação. E vice-versa. 

Genette relaciona essa categoria à clássica divisão de Henry James e Lubbock entre 

contar (telling) e mostrar (showing) (GENETTE, s.d., p.164). 

A perspectiva trata daquele que vê (foco) o narrado, não de quem fala (a voz). Há uma 

diferencia entre quem vê e quem fala (WINCK, 2007, p. 57), ou seja, a perspectiva – 

renomeada de focalização – aponta para a o foco interno ou externo da narrativa. Quando 

o foco da história é interno, pode ser fixo, como em Crepúsculo dos deuses (Sunset 

Boulevard, de Billy Wilder), ou variável, como em Cidadão Kane (Orson Welles), por 

exemplo.  

Por fim, Genette trata da voz, que entra no campo da enunciação, ou melhor, das marcas 

que o ato narrativo insere na narrativa: “São as coordenadas da produção do enunciado 

narrativo – isto é, a instância narrativa –, e suas eventuais incidências no discurso 

produzido, que serão agora estudados sob a categoria de ‘voz’" (WINCK, 2007, p. 67). 

Categoria dividida em alguns aspectos dos quais importa falar aqui de três: tempo da 

narrativa, níveis narrativos e da pessoa ou estatuto do narrador.  

O tempo da narrativa diz respeito ao momento que o narrador está em relação à história 

que conta: antes de ela acontecer, ao mesmo tempo em que ela acontece ou depois de ela 

ter acontecido. A ulterior é a mais conhecida, é a que encontramos nas narrativas iniciadas 

pelo “Era uma vez”, por exemplo. A anterior ou preditiva é aquela em que o narrador 

está posicionado antes dos fatos relatados na história, como são os relatos oraculares ou 

apocalípticos. Na narração simultânea é como se o tempo desaparecesse. A narrativa dá 

lugar à história. E isso não se dá só em relação aos eventos, mas também ao pensamento 

ou ao discurso, quando a personagem por exemplo passa a empregar o monólogo interior.  

Em relação aos níveis narrativos, Genette opõe os níveis extradiegético e intradiegético, 

que são os níveis em que o narrador se encontra em relação à história que conta. O 

narrador de “O alienista”, por exemplo, é extradiegético, pois está fora da história que 

conta – assim como Homero na Ilíada ou Brás Cubas em Memórias póstumas de Brás 

Cubas. O narrador é intradiegético quando conta desde dentro da história como faz 

Sherazade em Mil e uma noites ou Vilela, personagem do filme A cartomante (1974), de 

Marcos Farias, que conta um caso jurídico e desloca o nível narrativo de fora para dentro 

da história.  
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Um efeito de nível narrativo importante é a metalepse, processo que ocorre quando um 

nível narrativo interfere no outro, por exemplo, quando o nível extradiegético interfere no 

intradiegético. Trata-se da intervenção direta do narrador na história quebrando a barreira 

entre a história que é contada e o ato de contar. Isso ocorre na literatura na figura do 

narrador intruso (o de Brás Cubas, por exemplo) e no cinema na quebra da "quarta 

parede". Ambos processos podem ser vistos no âmbito da linguística como marcas de 

enunciação no enunciado, ou seja, intervenções que desvelam a máquina de contar no 

nível da história que é contada.  

Por último temos a subcategoria de pessoa, talvez a mais repercutida dentre as categorias 

de Genette. Aqui se trata da relação que o narrador tem com a história. Se o narrador está 

ausente da história que conta ele é heterodiegético, se está presente como personagem ele 

é homodiegético. Esse narrador personagem tanto pode contar a história dos outros 

(homodiegético) ou a sua própria, neste caso será autodiegético. O narrador do alienista, 

portanto, é heterodiegético e extradiegético, ou seja, não é um personagem da história e a 

conta de fora dela. Embora intervenha sutilmente na história, de forma metaléptica. 

Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (2002, p. 39-51) sugerem formas de transpor as 

categorias narratológicas literárias para o ambiente fílmico. Mencionam três formas 

gerais de abordagem: teórica, tipológica e particular ou estrutural. Esta - própria deste 

trabalho - é descrita como "abordagem particular acerca do funcionamento narrativo de 

um filme em particular" (2002, p. 40).   

Vanoye e Goliot-Lété recorrem aos ensaios clássicos de Christian Metz para tratarem da 

enunciação e do narrador ou instância narrativa. Longe do detalhamento de Genette, 

remetem-se à concepção de Metz de que não há um enunciador e enunciatário no cinema, 

termos demasiado antropomórficos para Metz, e sugerem o emprego das expressões fonte 

ou foco da enunciação. A contrapartida dos elementos dêiticos ficaria com os processos 

reflexivos ou metalinguísticos que intervêm na narração fílmica. Os efeitos de opacidade 

seriam, portanto, marcas de enunciação. Para ficarmos no campo machadiano, o início do 

filme Brás Cubas (1985), de Júlio Bressane, é uma sequência enunciativa exemplar.   

Essa fonte de enunciação seria a instância de enunciação ou a instância narrativa. Esta 

instância por sua vez delegaria "seus poderes a um ou a vários narradores" (VANOYE; 

GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p. 45). Seriam os narradores delegados. Na classificação de 

Genette são os níveis narrativos extra e intradiegéticos, em que a narração primária ou 
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primeira seria a da instância narrativa e a secundária a dos narradores "empoderados" por 

ela.   

O narrador delegado é classificado em três tipos: extradiegético, periediegético e os 

personagens. O primeiro seria um comentador externo, não personagem, geralmente 

identificado por uma voz off. O periediegético pertence a diegese (intradiegético, neste 

caso, para Genette). Seria um narrador intradiegético mas heterodiegético, pois pertence 

à diegese, mas não participa das ações da diegese. Num esquema de colchetes teríamos a 

instância narrativa (IN); o que chamarei de hiperdiegese (HD), na qual incluem-se 

narrador e personagens; o narrador delegado (ND), no caso peridiegético; e a hipodiegese, 

a diegese da qual se exclui o narrador peridiegético:   

[IN [HD [ND1[HD]]]].  

O exemplo dado é o filme Soberba (The Magnificent Ambersons – 1942), de Orson Wells, 

em que há um narrador que segundo Metz pode ser um vizinho dos Ambersons ou um 

habitante da mesma cidade.  

Por fim, há narrador delegado personagem que pode ser um só, como John Gillis, narrador 

defunto de Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard – 1950), de Billy Wilder, que narra 

com voz-off o início do filme, portanto fora da diegese, e aparece como personagem, 

como elemento da diegese. Nesse caso o filme é um longo flashback (analepse), que, ao 

calar-se a voz do narrador, desloca a narração para voz da instância narrativa, ou seja, do 

nível secundário para o primário. Esse processo, chamado de debreagem por Vanoye, é 

recurso permanente e incontornável na narrativa fílmica.  

No caso da voz deslocada para o personagem delegado – com uso ou não de voz off –, a 

narrativa torna-se mais subjetiva, num processo fílmico que Metz chama de focalização 

mental. Outra forma dessa focalização se dá quando vemos o personagem e ouvimos sua 

voz de forma assíncrona. Essa seria a voz interior que intervém na audição mas não na 

imagem. Também um forte efeito de subjetividade.  

Por fim, o ponto de vista. Para Vanoye e Goliot-Lété, há três formas de entender o ponto 

de vista: 1. sentido visual: basicamente os enquadramentos e ângulos da câmera que 

marcam o ponto “de onde se vê aquilo que se vê [...] onde é tomada a imagem [...] onde 

está situada a câmera"; 2. sentido narrativo: (aqui se trata da voz genettiana), ou seja, 

quem conta a história e como se detecta essa voz.; 3. por último, o ponto de vista 

ideológico, ou seja, a visão do diretor (2002, p. 51). 
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Esses elementos, então, são as categorias por meio das quais foram analisadas as 

sequências do Azyllo muito louco. Quando necessário, as aprofundamos pontualmente, 

pois detalhá-las nesta seção foge aos objetivos deste trabalho.  

Análise das sequências 

Sequência, segundo Roland Barthes, “[...] é uma série lógica de núcleos unidos entre si 

por uma relação de solidariedade: a sequência abre-se assim que um de seus termos não 

tenha antecedente solidário e se fecha logo que um de seus termos não tenha mais 

consequente” (BARTHES, 2013, p. 40). Para Xavier (2012, p. 27), sequência são 

“unidades menores dentro [do filme], marcadas por sua função dramática e/ou pela sua 

posição na narrativa. Cada sequência seria constituída de cenas – cada uma das partes 

dotadas de unidade espaço-temporal”. A sequência fílmica, portanto, obedece a mesma 

lógica da sequência literária pois como tal é percebida no nível da história, independente 

dos efeitos do significante. Por exemplo, não é a quantidade de planos ou cenas que a 

define, mas sim as relações causais no plano da história.  

Analisamos duas sequências, que poderiam ser chamadas de siamesas por causa da 

articulação que estabeleceram entre si. O limite entre elas não se dá imediatamente pelo 

corte, mas pela voz off de Evarista. A sequência posterior invade a anterior por homologia 

temática e formal, uma vez que na primeira estamos ouvindo a voz off de Simão falando 

de seus propósitos científicos, que silencia para dar lugar à off de Evarista, que defende o 

trabalho científico de Simão.  

A primeira sequência fílmica se dá logo após a inauguração da Casa Verde. É a oitava 

sequência segundo nossa análise. Começa aos 16’14’’ e se encerra os 16’47’’. O 

enquadramento lembra um quadro renascentista: a câmera na altura dos olhos mostra em 

plano conjunto o padre Simão (Nildo Parente), no centro e ao fundo da sacristia, ao lado 

do sacristão (Nelson Dantas), que anota sentado o que Simão vai dizendo (figura 1). O 

padre caminha do fundo em direção à câmera até parar no meio do cenário, posicionado 

no meio do enquadramento. Continua falando, mas agora em voz off, pois um corte leva 

a imagem para uma externa, mas muito desfocada, em que se veem mal e mal pessoas 

andando, vestidas de branco, lembrando loucos com camisas-de-força circulando em um 

pátio (figura 2). A câmera numa breve panorâmica vai passando por eles até revelar ao 

pé da tela, do lado direito, a cabeça de Simão em primeiro plano. De perfil, Simão vira-

se para imagem que estamos vendo possibilitando enxergarmos rapidamente um recorte 
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dela através da lente de seus óculos (figura 3). Neste momento entra a voz off de Evarista 

e há um corte.  

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

O texto falado por Simão corresponde quase literalmente ao do livro, com mudanças 

pontuais. E corresponde ao enredo também, uma vez que se dá depois de inaugurado o 

manicômio. O trecho do livro está no início do Capítulo II, Torrente de loucos. Simão 

conversa com Crispim, enquanto no filme Simão fala com o sacristão. O narrador do livro 

usa o que Genette chama de discurso relatado, que engloba tanto o discurso direto quanto 

o monólogo interior. O filme reproduz esse esquema até o corte, que se dá no meio do 

relato de Simão (em negrito, as alterações em relação ao texto da novela):  

- A caridade, Sr. Dantas, entra decerto no meu procedimento, mas entra como 

tempero, como o sal das coisas, que é assim que interpreto o livro de são Paulo 

aos Coríntios: "Se eu conhecer quanto se pode saber, e não tiver caridade, não 

sou nada". O principal objetivo [16’34 -corte para plano desfocado] desta minha 

obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, 

classificar-lhe os casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e o remédio 

universal. 

 

Nelson insere a palavra “objetivo”, ausente no livro, e faz o corte aí. A partir deste ponto 

a narração passa ser em off. Têm-se então duas hipóteses: a primeira considera que a 

mudança seria de modo, ao passar do discurso direto para o monólogo interior, já que 

para a linguagem cinematográfica a falta de sincronia entre a imagem e a fala desfaz o 

discurso direto; e a segunda seria espacial, dado que Simão continua a falar na sacristia, 

enquanto a instância narrativa interfere mudando o espaço da narrativa.  

No primeiro caso, a mudança do discurso direto para o monólogo interior produz o efeito 

de ilustração do processo científico, que busca no objeto difuso (a imagem desfocada) a 

verdade universal produzida pelo cientista (a visão através dos óculos)  

No segundo caso, o sentido velado seria o de ironia, uma vez que a intervenção 

enunciativa da instância narrativa (a desfocalização) interpõe à fala de Simão uma 

imagem antitética a ela. Uma imagem desfocada justamente no trecho em que o padre 

fala em estudar profundamente a loucura, ou seja, o trecho científico da fala. (“descobrir 
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a causa do fenômeno e o remédio universal” versus visão turva). Uma intervenção que 

rompe com a ilusão de realidade ao expor o dispositivo cinematográfico, agindo como 

um narrador intruso. O monólogo interior é desabonado pelo narrador fílmico. No livro 

há uma passagem bem à frente desta em que o narrador descreve também ironicamente o 

processo intelectual de Simão. Nelson pode ter se inspirado nela: “[...] o ilustre médico 

escrutava um texto de Averróis: os olhos dele, empanados pela cogitação, subiam do 

livro ao teto e baixavam do teto ao livro, cegos para a realidade exterior, videntes para 

os profundos trabalhos mentais” (ASSIS, 2010, p. 45 -grifo nosso). As partes grifadas 

falam por si só. 

A segunda sequência nasce da primeira. Ela é quebrada sem corte de imagem mas por 

corte de áudio: Simão se cala e passamos a ouvir a fala em off de Evarista: (16’47’’): - 

[Os loucos] e a Casa Verde são apenas o laboratório. O Padre Simão estuda o 

comportamento humano fora da consciência das pessoas”. O sintagma [Os loucos] 

irrompe justamente quando se vê a imagem desfocada por trás dos óculos de Simão. Logo 

em seguida há um corte para a primeira parte da próxima sequência, que se divide em 

quatro planos através dos quais se vê o padre na Casa Verde dando remédio aos doentes 

(figura 4). Planos que sofrem um corte depois da palavra “pessoas”, depois do qual se 

veem numa sala de jantar Evarista, Porfírio e Luizinha (Irene Stephania), amante de 

Porfírio.  

Essa sequência é toda pontuada pela fala de Evarista, entremeada por intervenções 

pontuais de Porfírio. Mais longa que a anterior (quase três minutos), ela pode ser dividida 

em três movimentos: 1. Fala de Evarista e imagens da Casa Verde (figura 4); 2. Sala de 

Jantar e diálogo com Porfírio e de Porfírio com Luizinha; 3. Fazenda de Porfírio, cenas 

com escravos. O trecho mais inventivo do ponto de vista da narrativa se dá quando 

Evarista retruca a sugestão de Porfirio que ela vá para o Rio de Janeiro (figura 5). Começa 

a falar e logo há um corte na imagem sem prejuízo da continuidade da fala dela: “- 

Ninguém, muito menos eu, deverá ausentar-se de Serafim. Nem omitir-se diante da 

caridade pelos loucos. O que me entusiasma na obra de Padre Simão é o que há nela de 

novidade e progresso”. Enquanto fala vemos por meio de uma câmera panorâmica 

escravos enfileirados caminhando com bagagens de todo tipo. À medida que a câmera 

gira em seu eixo conhecemos ser a caravana de Porfírio, com ele à frente e a cavalo, 

chegando à fazenda, terminando num plano geral (figura 6). Momentos antes, no plano 
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da sala de jantar, Porfírio pedira a Luizinha para que arrumasse as coisas para irem à 

fazenda.   

 

Figura 4 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

Num primeiro momento seria possível pensar em sequências paralelas, Evarista 

conversando e Porfírio viajando. São paralelas no espaço mas não no tempo, uma vez que 

a fala de Evarista é dirigida ao Porfírio da mesa, que, paradoxalmente, vemos já na 

Fazenda. Na verdade, nem no espaço, pois o plano da sala de jantar não retorna, e o que 

de fato se tem é a voz off de Evarista e as cenas da fazenda (composta de 5 planos) e mais 

uma cena da cidade de Serafim. A sequência pode ser pensada de duas formas: 1. Quebra 

da linearidade temporal com uma prolepse interna, que acaba sobrepondo dois níveis 

temporais; 2. Sobreposição de vozes narrativas e pontos de vista: personagem e instância 

narrativa narram ao mesmo tempo.  

No primeiro caso, a prolepse serve para contrapor o mundo real ao ideológico, este 

representado pelo pensamento de Evarista. O efeito leva a pensar na sobreposição do 

mundo real ao ideológico, uma vez que aquele caminha a despeito da visão antagônica 

deste, que desenha uma Serafim moderna como Paris: “A vila igual a Casa Verde existe 

apenas em Paris, mas o que nem lá existe é um alienista como o nosso, cujas teorias irão 

revolucionar a ciência universal”. O curioso que a prolepse indica uma regressão social, 

a escravidão, pois a sequência mostra, depois do plano da fileira de escravos, o juiz de 

paz perseguindo lubricamente uma escrava (figura 8), com a ajuda do capitão Arcanjo e 

à vista de Porfírio e Luizinha, rindo da cena. Uma representação formal e estilística do 

que chamamos de modernização conservadora.  
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Figura 7 

 
Figura 8 

 

A segunda hipótese mostra a sobreposição de duas vozes uma homodiegética e 

intradiegética – a de Evarista –; e a outra heterodiegética e extradiegética – da instância 

narrativa –, o que vai gerar um conflito de pontos de vista. Ponto de vista da personagem 

e da instância narrativa; ambos pontos de vista narrativos, segundo a classificação de 

Vanoye (VANOYE, 2002, p. 51). Mas ao ponto de vista da instância narrativa sobrepõe-

se o ideológico: que diz respeito ao ponto de vista do filme (VANOYE, 2002, p. 51). 

Enquanto a personagem do filme fala, vemos os escravos ora carregando as bagagens de 

Porfírio, a liteira com a própria dona Evarista ao lado de Simão (figura 7), e a escrava 

sendo perseguida pelo juiz, num crescendo no plano do conteúdo (do significado/ 

ideológico) acompanhado da aceleração das imagens, num crescendo no plano da 

expressão (significante). Essa aceleração se intensifica uma vez que a fala de dona 

Evarista cessa e os planos ainda continuam até a imagem final, em que a escrava corre 

para fora do campo da tela seguida do juiz. As palavras progresso, novidade, Paris, 

revolucionar, ciência universal são desmentidas uma a uma pelas imagens.  

Debreagem derrisória  

Nas duas sequências, a instância narrativa transpõe a voz narrativa para as personagens 

para desacreditá-las. Acaba sendo uma debreagem derrisória, em que mudam-se as vozes 

para desmenti-las. Se somarmos a esse efeito narrativo o figurino alegórico e a trilha 

musical dissonante, além dos movimentos de câmera e desfocalizações, é possível 

considerar (pois a análise feita aqui é parcial) que, ao fim, a história é narrada por um 

narrador heterodiegético e extradiegético, que, sem participar da diegese, a todo tempo 

interfere na história (metalepticamente, na língua de Genette) rebaixando as personagens 

e suas ideias no correr do filme. Não chegaria a chamá-lo de narrador intruso, mas está 

muito perto dele. 
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A análise pontual da microestrutura narrativa mostrou parcialmente como os elementos 

narrativos do filme contribuem para a conformação irrealista e alegórica do filme, seja 

por alterar a percepção temporal e barrar a ilusão de continuidade, criando 

descontinuidades, tanto espacial quanto temporalmente; seja pela intervenções da 

instância narrativa, que parece sorrir por trás da câmera como faz costumeiramente os 

narradores machadianos.  Para confirmar essa hipótese, resta expandir a pesquisa para 

outros elementos do filme, mise em scène, trilha sonora, além de análises de outras 

sequências. 
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