
 

Flashback: a volta no tempo 
5. Professor, destacamos os recursos de passagem do tempo, se desejar você 
pode projetar esse excerto. 

HAMLET observa a Horácio 
que há mais cousas no céu e 
na terra do que sonha a 
nossa filosofia. Era a mesma 
explicação que dava a bela 
Rita ao moço Camilo, numa 
sexta-feira de novembro de 
1869, quando este ria dela, 
por ter ido na véspera 
consultar uma cartomante; 
a diferença é que o fazia por 
outras palavras. 

Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta 
anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e 
dizia que a aventura era sabida de todos. Camilo 
teve medo, e, para desviar as suspeitas, começou 
a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe 
as ausências. Camilo respondeu que o motivo era 
uma paixão frívola de rapaz. Candura gerou 
astúcia. As ausências prolongaram-se, e as visitas 
cessaram inteiramente. Pode ser que entrasse 
também nisso um pouco de amor-próprio, uma 
intenção de diminuir os obséquios do marido, 
para tornar menos dura a aleivosia do ato. 
Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e 
medrosa, correu à cartomante para consultá-la 
sobre a verdadeira causa do procedimento de 
Camilo. Vimos que a cartomante restituiu-lhe a 
confiança, e que o rapaz repreendeu-a por ter 
feito o que fez. Correram ainda algumas semanas. 

 
8.Professor, destacamos os recursos de passagem do tempo, se desejar você 
pode projetar esse excerto. 

Vilela, Camilo e Rita, três nomes, uma aventura e nenhuma explicação 
das origens. Vamos a ela. Os dois primeiros eram amigos de infância. Vilela 
seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a 
vontade do pai, que queria vê-lo médico; mas o pai morreu, e Camilo 
preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No 
princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama 
formosa e tonta; abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. 
Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo, e foi a bordo recebê-lo. 
— É o senhor? exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como 
meu marido é seu amigo, falava sempre do senhor. 
Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. 
Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia 
as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, 
boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos: contava trinta 
anos, Vilela vinte e nove e Camilo vinte e seis. Entretanto, o porte grave de 
Vilela fazia-o parecer mais velho que a mulher, enquanto Camilo era um 
ingênuo na vida moral e prática. Faltava-lhe tanto a ação do tempo, como os 
óculos de cristal, que a natureza põe no berço de alguns para adiantar os 
anos. Nem experiência, nem intuição. 
Uniram-se os três. Convivência trouxe intimidade. Pouco depois morreu a 
mãe de Camilo, e nesse desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes 



 

amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário; Rita 
tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. 
Como daí chegaram ao amor, não o soube ele nunca. A verdade é que 
gostava de passar as horas ao lado dela, era a sua enfermeira moral, quase 
uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Odor di femmina: eis o 
que ele aspirava nela, e em volta dela, para incorporá-lo em si próprio. Liam 
os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as 
damas e o xadrez e jogavam às noites; — ela mal, — ele, para lhe ser 
agradável, pouco menos mal. Até aí as cousas. Agora a ação da pessoa, os 
olhos teimosos de Rita, que procuravam muita vez os dele, que os 
consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. 
Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente e 
de Rita apenas um cartão com um vulgar cumprimento a lápis, e foi então 
que ele pôde ler no próprio coração, não conseguia arrancar os olhos do 
bilhetinho. Palavras vulgares; mas há vulgaridades sublimes, ou, pelo menos, 
deleitosas. A velha caleça de praça, em que pela primeira vez passeaste com a 
mulher amada, fechadinhos ambos, vale o carro de Apolo. Assim é o homem, 
assim são as cousas que o cercam. 
Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, 
foi-se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos num espasmo, 
e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexame, 
sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a 
vitória delirante. Adeus, escrúpulos! Não tardou que o sapato se acomodasse 
ao pé, e aí foram ambos, estrada fora, braços dados, pisando folgadamente 
por cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas 
saudades, quando estavam ausentes um do outro. A confiança e estima de 
Vilela continuavam a ser as mesmas. 

 
A previsão do futuro e o desfecho do conto 
3. Professor, destacamos os recursos que descrevem o espaço, se desejar você 
pode projetar esse excerto. 
Deu por si na calçada, ao pé da porta: disse ao cocheiro que esperasse, e 
rápido enfiou pelo corredor, e subiu a escada. A luz era pouca, os degraus 
comidos dos pés, o corrimão pegajoso; mas ele não  viu nem sentiu nada. 
Trepou e bateu. Não aparecendo ninguém, teve idéia de descer; mas era 
tarde, a curiosidade fustigava-lhe o sangue, as fontes latejavam-lhe; ele tornou 
a bater uma, duas, três pancadas. Veio uma mulher; era a  cartomante. Camilo 
disse que ia consultá-la, ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão, por uma 
escada ainda pior que a primeira e mais escura. Em cima, havia uma salinha, 
mal alumiada por uma janela, que dava para o telhado dos fundos. Velhos 
trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza, que antes aumentava do que 
destruía o prestígio. 
A cartomante fê-lo sentar diante da mesa, e sentou-se do lado oposto, com as 
costas para a janela, de maneira que a pouca luz de fora batia em cheio no 
rosto de Camilo.Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e 
enxovalhadas. Enquanto as baralhava, rapidamente, olhava para ele, não de 



 

rosto, mas por baixo dos olhos. Era uma mulher de quarenta anos, italiana, 
morena e magra, com grandes olhos sonsos e agudos. Voltou três cartas 
sobre a mesa[...] 

 
Fechamento 
Professor, abaixo foram destacados em azul as expressões referentes ao tempo 
e em vermelho as expressões referentes ao lugar. Se desejar, você pode projetar 
esse excerto.  
 

De volta ao quarto, a Princesa chorou mais 
lágrimas do que acreditava ter para chorar. 
Embotada na cama, aos soluços, implorou 
ao seu corpo, a sua mente, que lhe fizesse 
achar uma solução para escapar da decisão 
do pai. Afinal, esgotada, adormeceu. 
E na noite sua mente ordenou, e no escuro 
seu corpo ficou. E ao acordar de manhã, os 
olhos ainda ardendo de tanto chorar, a 
Princesa percebeu que algo estranho se 
passava. 

Sem resposta, ou gesto, a Princesa 
deixou o salão, refugiando-se no seu 
quarto. Nunca o Rei poderia 
amá-la, com sua barba ruiva. Nem mais 
a quereria como guerreiro, com seu 
corpo de mulher. Chorou todas as 
lágrimas que ainda tinha para chorar. 
Dobrada sobre si mesma, aos soluços, 
implorou ao seu corpo que lhe desse 
uma solução. Afinal, esgotada, 
adormeceu. 
E na noite seu mente ordenou, e no 
escuro seu corpo brotou. E ao acordar 
de manhã, com os olhos inchados de 
tanto chorar, a Princesa percebeu que 
algo estranho se passava. 

 
 


