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RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar como os aspectos principais da personagem 

Macabéa, na obra “A hora da estrela” (1977), de Clarice Lispector, são trabalhados em 

linguagem televisiva no programa Cena Aberta (2003). A partir da noção de sujeito, em 

Análise do Discurso de linha francesa, são identificados aspectos do sujeito Macabéa na 

obra literária: timidez, solidão, insegurança, inferioridade, submissão, conformação, 

ingenuidade, baixa estima pessoal e sensibilidade. Em seguida, foram selecionadas duas 

cenas da obra videográfica, às quais foi aplicada a teoria peirceana para identificar 

processos semióticos, em linguagem audiovisual, utilizados pelos diretores para significar 

os traços do sujeito Macabéa, observados nas três categorias peirceanas - primeiridade, 

secundidade e terceiridade, analisando signos pertencentes ao nível do sensível, da 

experiência e do raciocínio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; semiótica; linguagem do vídeo.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Considerada fonte temática para roteiristas, a literatura tem sido objeto especial para 

aqueles que se propõem a trabalhar aspectos culturais na produção de programas de 

entretenimento televisivo.  

Tomando como objeto de estudo a adaptação midiática da obra literária A hora da 

estrela (1977), de Clarice Lispector, essa pesquisa tem como objetivo identificar aspectos 

da personagem Macabéa, na obra literária, para, em seguida, analisar como esses traços são 

representados na linguagem audiovisual, no programa Cena Aberta, realizado e exibido pela 

TV Globo, em 2003, com direção de Jorge Furtado, Guel Arraes e Regina Casé. 
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Embora a literatura seja a fonte mais segura de ideias para produção de roteiros 

(REY, 1997), a relação texto/vídeo, geralmente, é vista como sendo o segundo uma cópia 

do primeiro. Há mesmo quem considere desnecessária a leitura do romance original, 

simplesmente porque assistiu à sua adaptação para o cinema ou TV. Entretanto, a palavra 

impressa e a imagem visual exigem diferentes linguagens e, portanto, diferentes criações. 

“Como o escritor escreveu um livro e não um romance de cinema ou tevê, precisa haver 

adaptação, isto é, uma forma de contar para a tela, na linguagem, ritmo e especificidade que 

ela determina” (REY, 1997, p. 60). Assim, a adaptação de um romance para a TV não pode 

ser considerada apenas uma “tradução” de linguagem, mas se constitui na criação de outra 

obra de arte. Dessa forma, os diretores de Cena Aberta, usam signos da linguagem do vídeo 

para obter efeitos artísticos de uma nova Macabéa, ainda que inspirada no texto literário. 

Ou seja, o que, no romance, é significado por meio de palavras, no vídeo, passa a ser 

significado por meio da combinação de imagens que expressa conceitos, sentimentos, 

aspectos imateriais e abstrações.  

Enfoca-se o sujeito Macabéa. Com base na Análise de Discurso, de linha francesa, 

(ORLANDI, 1983; PÊCHEUX, 1975; BRANDÃO, 2004; MAINGUENEAU, 2001), serão 

identificados traços relevantes na construção literária da personagem. Macabéa é analisada 

em seis esferas sociais: a familiar, o ambiente de trabalho, a experiência com os meios de 

comunicação, a consulta médica, os encontros com o namorado e, por fim, a visita à 

cartomante. 

Para identificar os recursos sígnicos audiovisuais utilizados em Cena Aberta, serão 

usados elementos da Semiótica peirceana (SANTAELLA, 2002; COELHO NETO, 1996; 

EPSTEIN, 1991). Nesse momento, são expostos os pressupostos teóricos básicos à 

compreensão da linguagem do vídeo (MACHADO, 1997; BALÁZS, 1983) e os conceitos 

semióticos que norteiam a aplicação do referencial teórico ao corpus videográfico.  

 
 

A FORMAÇÃO DO SUJEITO MACABÉA NA LITERATURA 

 

Em estudo anterior (COSTA, 2005), sustentado pelo lastro teórico da Análise do 

Discurso, de linha francesa (ORLANDI, 1983; PÊCHEUX, 1975; BRANDÃO, 2004), 

foram levantados os traços que caracterizam Macabéa enquanto “sujeito”. 
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Nordestina de dezenove anos, Macabéa perdeu os pais ainda criança, no sertão de 

Alagoas. Foi criada pela tia, beata, que a ensinou a profissão de datilógrafa. Adulta, 

sozinha, ela segue para o Rio de Janeiro, onde mora com quatro moças que trabalham nas 

Lojas Americanas. À noite, sua companhia é a Rádio Relógio - estação que anuncia a hora 

certa, de minuto a minuto, e divulga curiosidades nos intervalos. No desenvolver da 

história, ela vive um amor que logo é roubado pela colega de trabalho; conhece uma 

cartomante que advinha seu passado ruim nas cartas e um futuro bom nas linhas da mão.  

Para identificar os traços identitários de Macabéa, a partir do conceito de sujeito, 

segundo Eni Orlandi (1983), levou-se em conta a interação entre o “EU” e o “TU”: o 

encontro, o conflito, incompletude.  

Segundo Brandão, “o centro da relação não está, como nas concepções anteriores, 

nem no eu nem no tu, mas no espaço discursivo criado entre ambos. O sujeito só se 

completa na relação com o outro” (BRANDÃO, 2004, p. 55). Esse sujeito deseja ser 

completo e, para tanto, vive uma relação dinâmica entre identidade e alteridade, 

complementando-se com o outro.  

O discurso sobre Macabéa, em A hora da estrela, diz ser ela uma pessoa solitária: 

“ela como uma cadela vadia era teleguiada exclusivamente por si mesma. Pois reduzira-se a 

si” (LISPECTOR, 1999, p. 18).  

Além de solitária, essa personagem apresenta uma interação precária com a família 

(pais e tia); no trabalho (chefe e uma colega); com a Rádio Relógio; com o namorado, com 

o médico e, finalmente, com a cartomante.  

Das relações com a família, na infância e adolescência, resulta uma Macabéa 

solitária, com baixa estima pessoal e conformada.  

Macabéa perdeu o pai e a mãe ainda criança, aos dois anos de idade. A lembrança 

da família se encontra dissolvida na memória da personagem, de modo que esta já não se 

recorda mais do “sabor” em tê-la.  Mais que isso, às vezes ela vive a sensação de ter 

“brotado da terra”, como cogumelo (Ibid., p. 29). Portanto, não figura em sua memória o 

discurso paterno ou materno pelo qual ela foi instituída. Órfã, ela fica sob a guarda da tia, 

em Maceió. Beata, rígida e cruel, essa tia a castiga diariamente a partir do medo e do 

castigo, fazendo Macabéa encerrar-se cada vez mais em sua solidão, inculcando 

sentimentos de inferioridade e negatividade, que a acompanharão ao longo de sua vida.  

Na interação pelas relações de trabalho, Macabéa também se constrói muito pouco. 

No Rio de Janeiro, Macabéa trabalha como datilógrafa, profissão que lhe ensinara a tia. O 
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chefe, “Seu Raimundo Silveira”, é um sujeito áspero, de escrita difícil para a 

semianalfabeta personagem.  

Sua colega, Glória, é mais inteligente e mais corpulenta, com vencimentos maiores 

que os seus. Filha de açougueiro, Glória representa o oposto de Macabéa: é vaidosa, usa 

roupas decotadas, cabelos tingidos de loiro, enfim, “era um estardalhaço de existir” (Ibid. p. 

61), com direito aos trejeitos de um “carioquismo” legítimo, em contraste com os modos 

nordestinos desprestigiados de Macabéa. Moça com pai e mãe, bem alimentada e cuidadosa 

consigo, Glória rouba-lhe o namorado e reforça o sentimento intrínseco de inferioridade que 

marca a subjetividade de Macabéa.  

Outra relação tecida por Macabéa acontece para com a Rádio Relógio. Esta parece 

ser a mais curiosa de todas, pois constitui uma relação midiática, envolvendo um processo 

de ativação do seu imaginário. Porém, é uma rádio impessoal, que fala para muitos, sem 

preocupar-se com o individual. Sua programação – horário, anúncios e curiosidades - não 

intervém no comportamento social dos ouvintes, não mantém com estes uma relação de 

companheirismo nem estimula seu imaginário, tampouco funciona enquanto mediadora da 

Formação Ideológica do segmento social a que se dedica.  

Olímpico de Jesus foi para Macabéa o que se pode chamar de namorado. Olímpico 

também era nordestino. Trabalhava como operário numa metalúrgica retirando placas de 

metal de uma máquina para uma esteira logo abaixo, numa atividade que o narrador diz 

assemelhar-se ao ato de fumar um cigarro “acendendo-o pelo lado errado” (Ibid., p. 45).  

Era ambicioso, sonhava com dinheiro e o cargo de deputado.  

Olímpico representou, a princípio, a primeira relação social cuja influência sobre a 

personagem seria de identificação e compartilhamento – do sentimento de pertença à região 

nordeste, com suas crenças e códigos de comportamento, dos gostos e do futuro. O 

reconhecimento de uma origem comum foi assunto do primeiro encontro, bem como os 

significados que envolviam os seus nomes. Ela não conhecia assuntos, não possuía 

nenhuma Formação Ideológica que pudesse ajudá-la a estabelecer uma interação, ficando, 

na maioria das vezes, reduzida ao silêncio inquietante e perturbador.  

A insegurança e a ingenuidade que permeiam o sujeito Macabéa figuram nesta 

relação, exibindo mais um traço forte de sua personalidade: o medo de decepcionar o outro 

com o imenso vazio que existe nela. Esse vazio envolve, além de sua presença frente ao 

outro, também sua maneira de representar o outro para si mesma. Macabéa é inocente em 

sua pobreza de assuntos, grande parte deles absorvidos da Rádio Relógio.  Principalmente 
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lhe falta a habilidade para articular um discurso, isto é, usar as palavras, sob o domínio de 

uma Formação Discursiva, única maneira de estabelecer um sentido, interagindo com outras 

palavras e expressões (PÊCHEUX, 1975). Assim, em sua relação com Olímpico, o narrador 

mostra que a solidão, a pouca estima pessoal e o conformismo da moça produzem 

insegurança e incapacidade para a comunicação verbal.  

Na relação com o médico, restrita a uma única consulta, a personagem expõe sua 

parca alimentação esboçando mais um quadro de conformismo e inocência: 

 

- Você faz regime para emagrecer, menina? 

Macabéa não soube responder. 

- O que é que você come? 

- Cachorro-quente. 

- Só? 

- Às vezes como sanduíche de mortadela. 

- E que é que você bebe? Leite? 

- Só café e refrigerante. (LISPECTOR, 1999, p. 66-67) 

 

O médico a reprime, identificando uma anormalidade de conduta através da 

Formação Discursiva da moça “Essa história de regime de cachorro-quente é pura neurose e 

o que está precisando é de procurar um psicanalista! Ela nada entendeu mas pensou que o 

médico esperava que ela sorrisse. Então sorriu” (Ibid., p. 67). A ingenuidade da personagem 

a impede de formular questionamentos, mantendo-a num universo de conformação com o 

estabelecido. Na rápida interação com o médico, Macabéa se reveste do código 

comportamental impresso em seu sujeito pela tia, mantendo-se numa posição ideológica de 

submissão, vivendo a incompreensão das demandas do mundo exterior. 

Se, com os outros personagens da trama, Macabéa é instituída de forma negativa, 

com Madama Carlota ela realiza a internalização de uma instituição positiva. Nessa 

interação, a personagem observa com atenção os traços de uma alteridade. “Macabéa 

sentou-se um pouco assustada porque faltavam-lhe antecedentes de tanto carinho” (Ibid., p. 

72). Ouvindo as palavras da cartomante, Macabéa descobre que alguém é capaz de lhe 

dedicar atenção e carinho, quase desconhecidos para ela. A cartomante se apresenta 

disposta a interagir com seu universo passado, presente e futuro. É a partir dessa interação 

que Macabéa se dá conta de que sua existência pode ir além da solidão e do conformismo: 

“Macabéa separou um monte com a mão trêmula: pela primeira vez ia ter um destino. 

Madama Carlota (explosão) era um ponto alto na sua existência”. (Ibid., p. 76-77). A 

cartomante enxerga nas cartas o passado deserto de relações sociais de Macabéa, sua 
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solidão, seu conformismo, sua paixão pelo namorado roubado. Mas ela também enxerga, 

nas linhas da mão, um futuro brilhante.  

Macabéa sai da casa da cartomante entusiasmada consigo. Agora foi instituída como 

um sujeito de futuro, com a capacidade de ter expectativas em relação ao mundo exterior, 

fazendo-a enxergar que sua vida não era feliz. No romance, a hora da estrela corresponde à 

hora da morte de Macabéa, atropelada por um carro ao sair daquela casa. 

O narrador de A hora da estrela nos mostra uma Macabéa com dificuldade em 

relacionar-se com o outro, fechando-se numa solidão conformada e quase sem autoestima: 

“ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém” (Ibid., p. 13). Ela não fazia falta, pois não 

mantinha com ninguém o espaço discursivo que a interpelaria em sujeito através da voz do 

outro (BRANDÃO, 2004).  Por isso “ela era de leve como uma idiota, só que não o era. 

Não sabia que era infeliz” (LISPECTOR, 1999, p. 26), já que nunca tinha sido instituída 

positivamente por ninguém.  

Assim, o discurso sobre Macabéa, em A hora da estrela, a constrói como um sujeito 

que é uma espécie de negação do sujeito. Tal construção é feita ao longo da narrativa, 

embora se tenha a impressão de que a moça tenha sido sempre assim, a priori, desde o 

nascimento, em vez de ter seu sentido “constituído no discurso” (Ibid. p. 76).  

Assim, em seu discurso, a personagem identifica-se com uma forma-sujeito, 

interpelada ideologicamente enquanto nordestina, mulher e da classe trabalhadora. “A 

forma-sujeito é, portanto, o sujeito que passa pela interpelação ideológica ou, em outros 

termos, o sujeito afetado pela ideologia” (BRANDÃO, 2004, p. 81, grifo nosso). As 

interpelações ideológicas que Macabéa sofre e que a mantêm numa posição de 

conformismo, inferioridade e solidão, se iniciam com o distanciamento dos pais, continuam 

com sadismo da tia, se intensificam com a traição do namorado e da colega, até assumirem 

uma nova forma com as palavras da cartomante. Durante quase todo o romance, a 

personagem está assujeitada a uma forma-sujeito marcada pela submissão e a inferioridade, 

como na passagem em que ela, em companhia de Olímpico, fala sobre a Rádio Relógio: 

“Sabe o que mais eu aprendi? Eles disseram que se devia ter alegria de viver. Então eu 

tenho” (LISPECTOR, 1999, p. 50). A forma-sujeito de Macabéa se resume a um retrato de 

solidão, pouquíssima estima pessoal resultando em inferioridade, submissão, conformismo 

e insegurança, ingenuidade e sensibilidade.  
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A REPRESENTAÇÃO DE MACABÉA NA ADAPTAÇÃO TELEVISIVA DE A 

HORA DA ESTRELA 

 

Nesse subitem é analisada a adaptação da personagem Macabéa para a linguagem 

audiovisual, observando-se os recursos semióticos utilizados pelos diretores do primeiro 

episódio do programa Cena aberta: a arte de contar uma história (TV Globo, 2003) - Jorge 

Furtado, Regina Casé e Guel Arraes - para traduzir os traços desse sujeito, delineados no 

capítulo anterior a partir da literatura. Apresentado em 45 minutos, às 22:00 das terças-

feiras do mês de dezembro de 2003, o produto foi, posteriormente distribuído no formato 

DVD. O programa tem como proposta a exploração de obras da literatura brasileira tendo 

como integrantes da equipe pessoas do cotidiano, sem formação em artes cênicas. 

Falar sobre a linguagem do vídeo é tão difícil quanto falar sobre o próprio conceito 

de arte. Isto porque a primeira nasce da segunda, herdando um nível de abstração imenso, 

que permite ao autor brincar com as regras e criar novas possibilidades visuais a depender 

de sua intenção interpretativa. É justamente esta intertextualidade que faz com que as regras 

para a escrita com imagens em movimento sejam menos rígidas que na escrita verbal. “As 

regras de formar, no universo do vídeo, não são tão exatas e sistemáticas como nas línguas 

naturais. A gramática do vídeo, se existir, não tem o mesmo caráter normativo da gramática 

das mensagens verbais”. (MACHADO, 1997, p. 189). Segundo Arlindo Machado, os 

diretores de vídeo reuniram experiências que permitem combinar ferramentas técnicas e 

efeitos abstratos. Desse modo, a combinação técnica/efeito na linguagem do vídeo possui, 

em lugar de uma regra, um “valor indicativo” (1997, p. 190) que vai auxiliar o diretor a 

desenvolver as suas idéias de modo que a adequação de um enquadramento ou movimento 

de câmera dependa da proposta estética da cena.  

Segundo Béla Balázs, um enquadramento ou ângulo pode causar uma “identificação 

emocional” (1983, p. 98) diversa com o espectador a depender da forma escolhida pelo 

diretor para mostrar um objeto, levando-nos à concepção de que “a arte da angulação e a do 

enquadramento significam, para o diretor e para o operador de câmera, o mesmo que o 

estilo significa para o narrador” (loc.cit.). É neste espaço – o do objetivo artístico – que 

reside a subjetividade, o sentido conferido pelos recursos da linguagem audiovisual. 

Para estudar o modo como os significados se organizam no processo 

comunicacional pertinente às linguagens referidas neste estudo, foi escolhida a teoria 

semiótica peirceana, a qual conceitua o signo como “algo que, sob certo aspecto ou de 
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algum modo, representa algo para alguém” (EPSTEIN, 2001, p.18).  Para a teoria 

semiótica, o pensamento é concebido como processo de interpretação do signo com base 

numa relação triádica entre signo, objeto e interpretante. Charles Sanders Peirce acreditava 

que a formação de significações sobre os fenômenos serviria à procura da verdade – 

atividade que permitiria a passagem de um estado de insatisfação para outro de satisfação 

(COELHO NETTO, 1990, p. 53). 

Segundo Lúcia Santaella (2002), fenômenos são coisas que existem no pensamento 

e no mundo empírico, o que implica no fato de que “a fenomenologia tem por função 

apresentar as categorias formais e universais dos modos como os fenômenos são 

apreendidos pela mente” (p. 7). Esses elementos formais foram chamados por Peirce de 

primeiridade, secundidade e terceiridade. 

De acordo com Peirce, a relação triádica do signo permite que ele seja analisado em 

relação a si mesmo, em relação ao seu objeto, e em relação ao interpretante. 

 

Tabela 1: Divisão dos signos. 
Fonte: COELHO NETTO, J. T. 

 

A primeiridade pertencente ao nível do sensível, do acaso, do sentimento e da 

qualidade. Refere-se ao qualisigno, ao ícone e ao rema. 

O qualisigno pode ser uma qualidade ou atributo que funciona como signo. Isto 

porque se dirige a alguém e produzirá na mente desse alguém alguma coisa como um 

sentimento vago e indivisível. É esse sentimento indiscernível que funcionará como objeto 

do signo, visto que qualidades, na sua pureza de qualidade, não representam nenhum objeto. 

“Apresentam-se. Não é a ocorrência no espaço e tempo definidos que faz da qualidade o 

que ela é, mas seu modo de aparecer tal qual é, em si mesma” (SANTAELLA, 2000, p. 99). 

Ao contrário, ela está aberta e apta para criar um objeto possível.  

 DIVISÃO DOS SIGNOS 

Categoria O signo em relação 

a si mesmo 

O signo em relação 

ao objeto 

O signo em relação 

ao interpretante 

Primeiridade Qualisigno Ícone Rema 

Secundidade Sinsigno Índice Dicisigno 

Terceiridade Legisigno Símbolo Argumento 
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É por isso que, se o signo aparece como simples qualidade, na sua relação com seu 

objeto, ele só pode ser um ícone. Isto porque qualidades nos reportam a objetos por, em 

alguns aspectos, se assemelharem a eles, portanto, “ícones são qualisignos que se reportam 

a seus objetos por similaridade” (SANTAELLA, 2002, p. 17). E por não representarem 

efetivamente nada, senão formas e sentimentos (visuais, sonoros) os ícones têm um alto 

poder de sugestão. Quando as nuvens são movimentadas pelo vento, suas formas abstratas 

apresentam semelhança com outras formas conhecidas de animais, plantas, pessoas etc. 

Esta cadeia associativa, que relaciona uma qualidade a outras, é despertada pelo poder 

icônico de sugestão ser aberto, ou seja, por permitir uma infinidade de outras associações. 

É por isso que o interpretante que o ícone está apto a produzir é, também ele, uma 

mera possibilidade (qualidade de impressão) ou, no máximo, no nível da terceiridade, um 

rema, um signo de “possibilidade qualitativa” (SANTAELLA, 2002, p. 26), que pode ser 

comprovada ou não, uma hipótese. Quando comparamos uma mancha na pele a uma folha, 

estamos levantando uma hipótese interpretativa. 

A secundidade se relaciona com a noção de dependência e dualidade, ao nível da 

experiência. Refere-se ao sinsigno, ao índice e ao dicisigno ou dicente.  

O sinsigno é um signo de existência, uma coisa ou evento, “objeto da experiência 

direta” (SANTAELLA, 2000, p. 26). Qualquer coisa que se apresente como um existente 

singular, material, aqui e agora, é um sinsigno. Isto porque qualquer existente concreto e 

real é infinitamente determinado como parte do universo a que pertence. “O existente 

funciona assim como signo de cada uma e potencialmente de todas as referências a que se 

aplica, pois ele age como uma parte daquilo para o que aponta” (SANTAELLA, 2002, p. 

13). Desse modo, uma coisa singular funciona como signo porque indica o universo do qual 

faz parte. Santaella exemplifica o sinsigno com o próprio leitor, o vestir, o falar, a língua, os 

assuntos de que fala, como anda, como olha...  

O índice é um signo diretamente afetado pelo objeto, mantendo com este uma 

relação causal. “Onde houver ligação de fato, dinâmica, por mais rudimentar que seja, aí 

haverá traço de indexicalidade” (SANTAELLA, 2000, p. 123). Daí que todo existente seja 

um índice, pois, como existente, apresenta uma conexão de fato com o todo do conjunto de 

que é parte, como o “índice” de um livro que indica as partes que o compõem. Assim 

também o sinsigno é um Índice das coisas a que está ligado. Tudo que existe, portanto, é 

índice ou pode funcionar como índice. Basta, para tal, que seja constatada a relação com o 

objeto de que o índice é parte e com o qual está existencialmente conectado. Rastros, 
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pegadas, resíduos, são todos índices de alguma coisa que por lá passou. Qualquer produto 

do fazer humano é um índice mais ou menos explícito do modo como foi produzido. 

O dicisigno, ou dicente é o “signo de uma existência real” (COELHO NETTO, 

1990, p. 61), cuja veracidade pode ser “constatada no local”. Visto que o índice pressupõe a 

ligação de uma coisa a outra, o interpretante do índice, portanto, não vai além da 

constatação de uma relação física entre existências. E ao nível do raciocínio, esse 

interpretante não iria além de um dicente, isto é, signo de existência concreta. 

A terceiridade diz respeito à continuidade, à generalização, à inteligência e ao 

pensamento. Refere-se ao legisigno, símbolo e ao argumento.  

O legisigno é uma convenção estabelecida pela sociedade. Extrai seu poder de 

representação porque é “portador de uma lei” que, por “convenção” ou “pacto coletivo” 

(SANTAELLA, 202), determina que aquele signo represente seu objeto.  Está subordinado 

à cultura e requer do intérprete um grau de conhecimento sobre a representação do objeto. 

Sendo uma lei, em relação ao seu objeto o signo é um símbolo. “O símbolo é um 

signo cuja virtude está na generalidade da lei, regra, hábito ou convenção de que ele é 

portador” (SANTAELLA, 2000, p. 132). O objeto representado pelo símbolo é genérico, 

uma ideia abstrata, ali armazenada no arcabouço linguístico do cérebro. A coroa, por 

exemplo, é símbolo de nobreza. Seja a rainha da Inglaterra ou a rainha do milho, ambas a 

usam para representar o ponto maior de uma hierarquia. 

Conforme visto, os traços característicos do sujeito Macabéa são: timidez, solidão, 

baixa-estima, conformismo, inferioridade, insegurança, ingenuidade e sensibilidade.  

A primeira cena que compõe nosso corpus é a que inicia o vídeo: a cartomante abre 

a porta para receber Macabéa, insiste para que ela entre, o que só acontece quando a dona 

da casa a puxa pelo braço. Nessa cena, ela é representada pelo recurso da câmera subjetiva, 

onde a própria câmera vai sugerir o campo de visão do personagem, de modo a permitir que 

o espectador faça a “identificação emocional” (BALÁZS, 1983, p. 98) de “enxergar” pelos 

olhos da personagem. Outro recurso técnico pelo qual ela também é representada é o ângulo 

contra-plongé que, segundo o “valor indicativo” (MACHADO, 1997, p. 190) da linguagem 

audiovisual, coloca a personagem Macabéa em posição de inferioridade, direcionando o 

olhar (a câmera) de baixo para cima. Os movimentos da câmera, sem tripé, posicionada no 

ombro do câmera-man, sugerem o caminhar tímido da personagem adentrando à casa da 

cartomante. Apenas ela fala, enquanto Macabéa é reduzida ao silêncio. 
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Dessa forma, em nível de primeiridade, a posição da personagem sugerida pelo 

ângulo, antes da entrada na locação funciona, na relação do signo consigo mesmo, como um 

qualisigno, isto é, quando “uma simples qualidade é uma propriedade formal que faz algo 

ser signo” (SANTAELLA, 2002, p. 12). Ela consegue se manifestar como signo, pois seu 

poder de sugestão foi ativado no momento em que a visão, de baixo para cima, da visitante 

em relação à dona da casa, atribui à primeira uma situação de inferioridade física e 

psicológica. Como bem explica Balázs, “por meio de tais enquadramentos, vemos o espaço 

da ação de seu interior, com os olhos dos dramatis personae, e sabemos como eles se 

sentem neles” (1983, p. 97, grifo do autor). Outro qualisigno presente neste destaque sugere 

os traços de insegurança e conformismo de Macabéa: a obediência dos passos ao seguir a 

cartomante, dentro da casa. Através desses passos, ela apenas segue o caminho trilhado pela 

cartomante, com o olhar direcionado sempre para frente. Assim, seus passos refletem sua 

sujeição aos movimentos do outro, produzindo um sentimento de insegurança e timidez. 

 Na relação do signo com o objeto, o apagamento da imagem de Macabéa - gerado 

pela câmera subjetiva - funciona como um signo icônico, uma vez que as qualidades de 

ocultação e de silêncio reportam-se a pessoas tímidas e inseguras. Finalmente, na relação 

desse signo com o interpretante, a ausência da imagem e da voz de Macabéa funciona como 

rema, ou seja, como uma hipótese de o mudo e o invisível se apresentarem como 

irrelevantes, sem importância numa interação. 

Em nível de secundidade, os movimentos da câmera através dos passos do operador 

associados à técnica de câmera subjetiva funcionam como sinsigno, na relação do signo 

consigo mesmo, uma vez que tal recurso determina um signo de existência do observador 

no tempo presente. É desse modo que percebemos a presença de Macabéa nesta cena, pela 

“experiência direta” (SANTAELLA, 2000, p. 100) da personagem na casa da cartomante. 

Assim, a constatação de um existente por meio de outro - Macabéa através do movimento 

da câmera - funciona como um índice, isto é, “o signo deve ser considerado no seu aspecto 

existencial como parte de outro existente para o qual o índice aponta e de que o índice é 

parte” (SANTAELLA, 2002, p. 20). Portanto, os movimentos não aconteceriam se a 

personagem estivesse parada. E sua relação com o interpretante, o signo indicial de 

movimento do campo visual pelos passos da personagem funciona como um dicisigno: 

“signo de uma existência real” que remete à existência de outro ser (COELHO NETTO, 

1990, p. 61). O deslocamento de câmera remete à existência do deslocamento de Macabéa.  
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Finalmente, no nível de terceiridade, a ausência da voz de Macabéa e sua resistência 

em adentrar à casa, na relação do signo consigo mesmo, funcionam como signo de timidez, 

devido ao fato de contrariar a convenção estabelecida pela sociedade (legisigno) de que o 

visitante deve entrar na casa, quando convidado pelo dono. Nesta cena, somente a 

cartomante tem voz e, portanto, indica à visitante como proceder. Quando Macabéa vai de 

encontro ao legisigno, ela se comporta como destacado anteriormente: tímida, conformada.  

Na relação do signo com o objeto, essa obediência silenciosa de Macabéa funciona 

como um símbolo, como “um signo que se refere ao objeto denotado em virtude de uma 

associação de idéias produzida por uma convenção” (Ibid., p. 58). Assim, o apagamento da 

imagem e da voz, bem como a sugestão dos passos obedientes, referem Macabéa por meio 

da associação ao sentimento de insegurança.  

Na relação do signo com o interpretante, pode-se estabelecer o seguinte raciocínio: 

quem não fala e tem pouca visibilidade, é inferior, tímido e inseguro; na cena, Macabéa não 

fala nem tem imagem visível; logo, Macabéa é inferior, tímida e insegura.   

 

Tabela 2: Signos analisados na cena 1 

Categoria O signo em relação a si 

mesmo 

O signo em relação ao 

objeto 

O signo em relação ao 

interpretante 

Primeiridade O ângulo contra-plongé é 

qualisigno que gera 

sentimento vago de 

inferioridade física e 

psicológica. Os passos 

obedientes são qualisigno 

de timidez e insegurança. 

O apagamento da imagem 

de Macabéa é ícone que 

relaciona ocultação à 

timidez e insegurança. 

A ausência da voz e da 

imagem de Macabéa 

como hipótese de o 

mudo e o invisível serem 

irrelevantes na interação. 

Secundidade O movimento de câmera 

no ombro do operador é 

sinsigno do olhar de 

Macabéa. 

A presença de Macabéa, 

na cena, é representada 

pelo olhar da câmera, 

como índice.   

O olhar da câmera diz da 

existência de Macabéa, 

como um dicisigno.  

Terceiridade A ausência da voz e a 

resistência em adentrar à 

casa são legisignos de 

timidez e insegurança. 

O olhar de Macabéa 

mostra que seus passos 

são guiados pela 

cartomante. Esse olhar 

obediente simboliza 

incapacidade e 

insegurança.  

Silêncio,  invisibilidade,  

obediência e a visão do 

outro em contra-plongé, 

que representam 

Macabéa na cena,  

signficam inferioridade e 

Submissão.    

 

O segundo destaque do corpus videográfico é uma seqüência de cenas cuja proposta 

é representar a chegada de Macabéa no grande centro do Rio de Janeiro. Plano aberto. 

Pessoas caminham apressadas. A fotografia em contraluz funciona como valor indicativo 
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para dificultar ou postergar a identificação da personagem, a qual somente se destaca por 

estar parada, de perfil, segurando uma mala à frente de seu corpo.  

Na cena dois da seqüência, outro local, outra luz, outra moça. A personagem tem 

feições visíveis. Agora é possível observar sua expressão séria, olhar apontado para o nada. 

A mala tem aparência antiga.  

Na terceira cena da seqüência, mudam novamente a moça e o local. Ônibus e 

caminhões coloridos passam apressados atrás dela. Pessoas caminham com sacolas de lojas.  

Na cena quatro, mais uma vez, mudam a moça e a locação. O angulo contra-plongé 

vem enfatizar a Central do Brasil em plano de fundo. 

Na primeiridade, no signo em relação a si mesmo, a inércia da personagem, parada 

em meio à multidão apressada, é um qualisigno. O seu “modo de aparecer” (SANTAELA, 

2000, p. 99) estático faz com que essa qualidade produza o sentimento vago de solidão.  

Ao observar o signo em relação ao objeto, essa simples qualidade, de estar parada 

enquanto a multidão se movimenta, relaciona iconicamente, por semelhança, a personagem 

a um sujeito não integrado socialmente, solitário, contraposto à pressa da multidão.  

Em relação ao interpretante, a ausência de movimento de Macabéa suscita a hipótese 

(rema) de que ela, ao se opor ao conjunto, estaria manifestando sua condição solitária, por 

ser a única pessoa parada no local, enquanto todas as outras se movimentam. 

Na secundidade, na relação do signo consigo mesmo, o isolamento e o espanto de 

Macabéa, no meio da multidão, agindo “como uma parte daquilo para o que aponta” 

(SANTAELA, 2002, p. 13), ou seja, como sinsigno de migrante, indica sua estranheza em 

relação ao ambiente, sua desintegração social.  

Na relação do signo com o objeto, a mala, que a personagem segura, é um índice 

que reforça essa interpretação, pois engendra relação direta com a viagem de imigração. 

Na relação do signo com o interpretante, a presença atônita da personagem, com sua 

mala, em meio à multidão agitada, nas proximidades de uma importante estação de trens, 

funciona como dicisigno: relação concreta entre o imigrante e sua existência de solidão. 

Chegando à terceiridade, na relação do signo consigo mesmo, observa-se que a 

multidão apressada, fenômeno característico das ruas em uma grande cidade, funciona 

como legisigno – costumes ou regularidades de comportamentos sociais. Macabéa parada, 

enquanto todos se movimentam, indica que há algo de “anormal” na personagem.  

Na relação do signo com o objeto, Macabéa, inerte, contrastando com a 

movimentação ao redor, funciona como símbolo do seu isolamento e de sua inferioridade. 
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Na relação do signo com o interpretante, o contraste entre a multidão que corre e 

Macabéa estática possibilita inferir: as pessoas normais, na situação mostrada pelas cenas, 

andam apressadas; Macabéa está parada; logo, Macabéa é uma pessoa anormal. A roupa, a 

mala e a aparência de pessoa pobre, recém-chegada, levam ao argumento de que a 

personagem é solitária, excluída do sistema de relações sociais e inferior.  

 

Tabela 3: Signos analisados na cena 2 

 Categoria O signo em relação a si 

mesmo 

O signo em relação ao 

objeto 

O signo em relação ao 

interpretante 

Primeiridade A inércia de Macabéa em 

meio à multidão é 

qualisigno que gera 

sentimento de solidão. 

A postura dela é ícone, 

isto é, semelhante à de um 

sujeito socialmente 

desintegrado. 

A ausência de 

movimento em Macabéa 

é rema de inferioridade e 

solidão. 

Secundidade O fato de Macabéa estar 

parada, no meio da 

multidão que se agita, 

funciona como  sinsigno 

de um sujeito solitário, 

marginal.  

A mala, a apatia, as 

roupas, o tipo físico e a 

expressão corporal 

funcionam como índices 

de relação direta com a 

inferioridade e a solidão 

da personagem.  

A figura e o 

comportamento de 

Macabéa funcionam 

como dicisignos de sua 

inferioridade e 

isolamento.  

Terceiridade A multidão agitada 

funciona como legisigno, 

isto é como costume de 

uma cidade grande. O fato 

de Macabéa se opor a esse 

legisigno indica que existe 

algo de “anormal” nela.  

A inércia de Macabéa, 

contrastando com a pressa 

da multidão, simboliza 

seu isolamento e 

inferioridade sociais.  

O contraste entre 

Macabéa estática e a 

multidão agitada permite 

inferir o argumento de 

que há algo de anormal 

com ela, deixando 

transparecer solidão e 

inferioridade.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Constata-se que os diretores do programa Cena Aberta usaram recursos da 

linguagem televisiva para realizar a adaptação do romance A hora da Estrela mantendo as 

características de solidão, baixa estima e sensibilidade da personagem Macabéa. 

Através do percurso linguístico fornecido pelas bases teóricas da Análise do 

Discurso, foi possível identificar a formação do sujeito Macabéa através de suas relações 

sociais. Identifica-se, nas cinco primeiras interações, a institucionalização de uma Macabéa 

negativa, conformada, extremamente solitária, tímida, inocente e ingênua, com forte 

presença do sentimento de inferioridade e baixa estima pessoal, além de submissão. 

Também se destaca a vida interior dessa personagem, dotada de sensibilidade e intimismo. 

Somente, na interação com a cartomante, Macabéa, é instituída de forma positiva, pois 

recebe demonstrações de carinho e receptividade, incluindo boas previsões para seu futuro. 
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Com base nesses aspectos, analisa-se a adaptação televisiva. Numa visão semiótica 

peirceana, constata-se que os diretores escolheram signos relacionados à sensibilidade, à 

experiência e ao raciocínio, fechando o ciclo das três categorias do funcionamento sígnico: 

primeiridade, secundidade e terceiridade. 

Os signos da linguagem videográfica, utilizados pelos diretores de Cena Aberta, 

para significar a solidão, a baixa estima e a submissão de Macabéa, no corpus selecionado, 

foram: (1) ausência de imagem e de voz da personagem numa cena em que Macabéa está 

presente; (2) contraste entre uma multidão que se agita, numa cidade grande, enquanto a 

personagem permanece estática, no meio da rua, com uma mala na mão. 

Acredita-se que essa pesquisa constitua uma contribuição para os estudos 

interdisciplinares da comunicação, com uma reflexão sobre os modos de criação 

videográfica a partir de um texto literário.  
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