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Resumo

A televisão configura-se no contexto social contemporâneo como um dos meios de 
comunicação de massa mais utilizados. Os seus gêneros discursivos suscitam no 
meio  acadêmico  como um vasto  campo de  pesquisa,  principalmente  no  que  se 
refere às adaptações literárias. Em dezembro de 2008 a Rede Globo de Televisão 
exibiu em sua grade de programação uma adaptação do clássico Dom Casmurro, de 
Machado de Assis. A minissérie intitulada “Capitu” cujo enredo foi exibido em cinco 
capítulos, contou uma das histórias mais conhecidas da literatura nacional, com o 
auxilio  de  músicas,  cenários,  figurinos,  entre  outras  características  que 
representaram o contexto social  do século XXI.  Nesta perspectiva,  este trabalho 
pretende  analisar  as  características  culturais  de  “Capitu”  em relação  à  obra  de 
origem.  Para  tanto  elege-se  como  objeto  principal,  investigar  o  discurso  da 
minissérie,  considerando-se  os  três  eixos  temáticos  abordados:  narrativa,  trilha 
sonora e visual. Para compreensão dos dados utilizaremos a Análise de Discurso de 
orientação francesa, a partir da qual iremos avaliar se as características culturais 
híbridas da minissérie lhes atribuem um sentido de versão pop de Dom Casmurro.

Palavras-Chave:  Televisão;  Contexto  cultural;  Análise  de  Discurso;  Capitu;  Dom 
Casmurro.



Abstract

The television is in the contempory social context as one of the most popular mass 
midea comunication in the world. televison programs of various genres are in the 
academic world as a vast research subject,  mainly when it refers  to the literary ad-
aptations. In december 2008 of Globo channel aired an adaptation of the classical 
Dom Casmurro by Machado de Assis for the entertainment of viewers. The miniser-
ies titled “Capitu” whose plot was exhibited in five chapters, which tell us about one 
of the histories more acquaintances of the national literature with the aid of music, 
set, costume design among other characteristics that represented the social context 
in the 21st century. In this perspective, this academic assignment intend to analyze 
Capitu's cultural characteristics in Dom Casmurro. Then thr most important point is to 
investigate the meaning of the plot, considering the three thematic axes approached: 
the narrative, the soundtrack and the visual to understand from French Orientation, 
from which we are going to evaluate if the cultural hybrids characteristics of the min-
iseries attribute them a sense of the version pop from Dom Casmurro

Key-Words: Televison;  Cultural  context;  Discourses  Analisys;  Capitu;  Dom 
Casmurro.
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Introdução

A programação da televisão brasileira está cada vez mais diversificada, as 

representações  midiáticas  que  ilustram  o  sistema  audiovisual  brasileiro  se 

constituem em um campo vasto para a pesquisa, principalmente no que concerne a 

teledramaturgia. A Rede Globo de televisão produziu ao longo dos anos inúmeras 

adaptações de obras literárias com formatos variáveis. A partir da década de 80, a 

emissora  começou  a  exibir  minisséries,  que  “são  produções  semelhantes  às 

novelas,  mas suas narrativas  são mais  curtas”  (PALLOTTINI,  1998,  p.  27).  Vale 

ressaltar  que  cada  formato  de  produção  cultural  tem  características  peculiares 

visando  o  entendimento  da  emissão.  Com isso  entendemos que  o  processo  de 

transposição do texto literário para um meio de comunicação de massa, como a 

tevê, envolve questões histórico-culturais e estéticas da sociedade contemporânea. 
Segundo Danton (2000,  p.  4)  o  desenvolvimento dos meios  de comunicação de 

massa provocou grandes mudanças especialmente no que diz respeito à cultura.  A 

partir dessa evolução surgiu à cultura pop1, para o autor a expressão é uma maneira 

menos  preconceituosa  para  denominar  aspectos  contemporâneos  da  cultura 

popular. Partindo dessa compreensão, elegemos a minissérie  Capitu2 exibida pela 

Rede Globo, entre os dias 9 e 13 de dezembro de 2008, às 23 horas, para uma 

análise empírica, com o objetivo de identificar em seu discurso, elementos culturais 

que atestem seu caráter pop.

  A minissérie Capitu é uma adaptação do livro Dom Casmurro, de Machado 

de Assis, publicado em 1899. Narrado em primeira pessoa, a obra literária mistura 

cenas do passado e do presente do narrador. O clássico é um eterno enigma da 

literatura nacional, uma história da dúvida sobre uma possível traição. A obra tem 

uma  significação  universal  pela  sua  incorporação  à  realidade  social,  através  de 

temas  como  o  amor,  o  ciúme,  a  amizade,  a  religiosidade,  entre  outros.  Dom 
Casmurro faz parte,  da segunda fase do escritor,  que corresponde ao estilo  da 

época realista.  De acordo com Proença (1997,  p.  7),  a personagem principal  do 

enredo, Capitu, seria símbolo da mulher machadiana. Pois, em oposição aos autores 
1  Utilizaremos o termo pop para designar a cultura popular contemporânea, que segundo Ortiz 

(1996,  p.21)  é  um  fenômeno  da  globalização  onde  estilos  e  formas  artísticas  distintas  se 
entrecruzam. 

2 Estabelecemos a seguinte convenção: negrito para o nome das minisséries ou obras literárias e 
itálico para nome das personagens.



românticos, Machado deu às personagens femininas um relevo inédito na literatura 

brasileira, com uma obra repleta de mulheres fortes e calculistas. 

A obra literária e a versão televisiva foram produzidas em épocas diferentes: a 

primeira no século XIX e a segunda no século XXI,  e foram elaboradas usando 

códigos distintos, o literário e o audiovisual. Contudo, a narrativa da adaptação não 

sofreu alterações relevantes, ao que aparentam, as modificações foram feitas no 

contexto  cultural,  em características  visuais  e  musicais  que  foram atribuídas  ao 

enredo  machadiano,  sendo  essas  apenas  possíveis  de  serem  empregadas  no 

audiovisual. Logo no título, nos deparamos com um dos diferenciais,  Capitu e não 

Dom Casmurro,  como no livro de Machado de Assis. De acordo com o diretor da 

minissérie Luiz Fernando Carvalho (2008, p. 193) a opção partiu da idéia de buscar 

um diálogo com a obra original e com a própria personagem  Capitu.  Além disso, 

segundo o diretor, foi uma forma de deixar claro que a minissérie vai além de uma 

simples transposição de um suporte para outro. Na produção do discurso da referida 

minissérie, observamos, em alguns momentos, a preocupação com a utilização de 

artifícios  que  tornem  o  discurso  acessível  ao  contexto  sócio-cultural  do 

telespectador.  Ou seja,  a união do texto com a imagem e o som, possivelmente 

proporcionam ao  receptor  uma  interpretação  contextualizada  do  enredo  da  obra 

adaptada. 

Nossas reflexões teóricas acerca da minissérie são baseadas na Análise do 

Discurso  de  linha  francesa  (AD).  Tendo  em  vista  a  identificação  de  elementos 

híbridos  que  permeiam  a  adaptação,  o  discurso  é  analisado  sob  três  eixos:  a 

narrativa, a trilha sonora e o visual (cenário e o figurino). Reduzimos o âmbito da 

pesquisa, que aparenta ser bastante amplo, a esses núcleos devido à abrangência 

da AD, tanto no plano cultural, como no social. Sobre a especificidade dos temas 

das análises Gill (2002, p. 264) elucida:

A análise de discurso não procura identificar processos universais e, 
na  verdade,  os  analistas  de  discurso  criticam a noção de que tais 
generalizações são possíveis, argumentando que o discurso é sempre 
circunstancial  –  construído  a  partir  de  recursos  interpretativos 
particulares, e tendo em mira contextos específicos.

A escolha do tema, literatura na televisão, em especial a minissérie  Capitu, 

deve-se às diversas possibilidades de diálogos culturais existentes em seu discurso. 

Como o fato do texto de Machado de Assis não ser totalmente modificado, e mesmo 



assim ser adaptado ao contexto da televisão, um meio de comunicação de massa 

que “pode transmitir  ao mesmo tempo,  uma linguagem verbal e uma não-verbal, 

utilizando os recursos de som e imagem como forma de entreter o telespectador” 

(LAZARSFELD, 1983, p. 92). 

Nesta pesquisa, procuramos identificar através da AD, elementos que venham 

possibilitar  a  caracterização  cultural  da  adaptação  de  um clássico  literário,  para 

responder a questão central colocada pela tese que é: a minissérie  Capitu é uma 

versão  pop de  Dom  Casmurro?  Com  o  intuito  de  responder  a  essa  questão, 

estabelecemos  como  objetivo  geral,  a  identificação  de  elementos  da  cultura 

contemporânea  que  caracterizam  a  minissérie  como  uma  versão  pop da  obra 

original e,  como  específicos,  descrever  os  processos  discursivos  utilizados  na 

construção do enredo Global, como também demonstrar como se estabelecem as 

relações discursivas entre esta concepção e os seguintes eixos temáticos: narrativa, 

trilha sonora,  e  visual.  Nossa opção teórico-metodológica em adotar  a  AD como 

abordagem investigativa,  para  fundamentar  e  desenvolver  o  estudo  apresentado 

deve-se  pelo  seu  perfil  qualitativo.  De  acordo  com  Alves-Mazzotti  (1999  apud 

MENDES  2008,  p.  20),  a  característica  básica  da  abordagem  qualitativa  é  se 

respaldar na compreensão e interpretação do fenômeno estudado.

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos pelo estudo, organizamos o 

trabalho em três capítulos, de acordo com a seguinte ordem: no primeiro capítulo 

procuramos fazer  um contexto  sócio-histórico  do  gênero  minissérie;  no  segundo 

capítulo elegemos como preocupação as especificações da minissérie e do livro; e 

no terceiro capítulo o nosso objetivo é identificar elementos culturais na minissérie 

que possam responder à questão central levantada pela pesquisa. Esses capítulos 

são subdivididos em seus respectivos pontos temáticos. I Capítulo: “1. A minissérie: 

como tudo começou”, é feito um breve histórico das minisséries da emissora Globo. 

“1.1 Literatura e televisão: um casamento que pode dar certo”, retratamos a relação 

das obras literárias adaptadas para minisséries globais. “1.2 As temáticas da hora”, 

pesquisamos os temas mais adotados nas minisséries globais. II Capítulo: “2. Uma 

questão  de  gêneros”,  descrevemos  as  especificações  dos  gêneros  televisivo  e 

literário.  “2.1  Dom  e  Capitu”  propomos  um  paralelo  entre  as  duas  obras.  “2.2 

Representações do feminino em Dom Casmurro”, estudamos a representação social 

da personagem Capitu na obra machadiana. III Capítulo: “3. Análise da minissérie”, 

analisamos o discurso de fragmentos da narrativa extraídos da minissérie. “3.1 No 



embalo  da  música  pop”,  identificamos  as  músicas  que  representam  o  contexto 

contemporâneo da obra.  “3.2 O visual  de  Capitu  no século XXI”,  corresponde a 

análise do cenário e do figurino usados na adaptação. “3.3 Os opostos se atraem”, 

adotamos os  conceitos  do  hibridismo  cultural  para  identificar  características  que 

sustentem nossa tese. 

Os trechos de Capitu utilizados em nosso estudo foram extraídos através de 

uma minutagem feita  no DVD, que corresponde os cinco capítulos da minissérie 

exibidos pela Rede Globo. Ao transcrevermos esses trechos os identificamos com o 

número  do  capítulo  correspondente,  bem  como  os  minutos  e  os  segundos  do 

episódio  no qual  a  cena foi  exibida.  Tendo em vista  a  amplitude dos três  eixos 

temáticos, não analisamos todas as cenas da minissérie, pois, acreditamos que os 

fragmentos da amostragem sejam suficientes para as nossas finalidades.



I Capítulo

1. A minissérie: como tudo começou
Com origem no teleromance, a minissérie é identificada por Pallottini (1998, p. 

28) como uma telenovela mais curta e compacta, com horário habitual de exibição 

na faixa das 22h, e ao contrário de uma novela, ela está na maior parte das vezes  

completamente escrita quando começam as gravações. Como afirma a autora:

A minissérie é totalmente escrita, vias de regra. É uma obra fechada, 
definida em sua história, peripécias e final, no momento em que se 
vai para a gravação. (...) pareceria, mesmo, que a minissérie é uma 
telenovela pequena. No entanto em sua técnica de escrita, ela se as-
semelha mais a um filme longo de cinema (PALLOTTINI, 1998, p 28).

Segundo os dados históricos do Dicionário da Rede Globo de televisão (2003, 

p.19), a emissora produziu sua primeira minissérie em abril  de 1982,  Lampião e 
Maria  Bonita com  autoria  de  Aguinaldo  Silva  &  Doc  Comparato.  A  obra  que 

inaugurou  o  novo  formato  de  ficção  na  emissora  levou  a  tela  um dos  enredos 

nordestinos mais conhecidos da história nacional. A trama foi baseada na vida do 

cangaceiro Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião. De acordo com os dados 

da  teledramaturgia  global  pertencente  ao  acervo  histórico  virtual  da  Globo,  a 

narrativa  procurava  mostrar  os  lados  sanguinário  e  apaixonado  da  vida  do 

cangaceiro,  com embates  policias,  onde  a  tensão  era  sempre  maior  do  que  os 

momentos de diversão e paz.

Ao analisarmos a década de 80 pelo prisma histórico percebemos um período 

de significativas mudanças e de novos ordenamentos no quadro político da nossa 

sociedade. Segundo Cotrim (2007, p. 192) foi nessa época que se deu o início do 

processo  de  abertura  política,  após  longo  período  de  ditadura  militar,  o  que 

possibilitou o surgimento de novas organizações da sociedade civil e da sociedade 

política. Uma época bastante marcante para a história do século XX.

De acordo com Paiva (2007, p. 17), é neste contexto que a sociedade passa a 

se reconhecer nas histórias rurais,  urbanas, históricas e mitológicas tratadas nas 

minisséries.  Para  o  autor,  esse  gênero  conquistou  o  seu  lugar  junto  ao  público 

porque  construiu  uma  modulação  específica  de  narrativa  seriada,  em  que  a 

espessura  da  realidade  histórica,  social  e  política  se  incorporam  com  a  trama 

ficcional,  concedendo  visibilidade  aos  paradoxos  regionais  e  nacionais, 

característica esta que atrai uma importante diversidade de público. 



As  minisséries  exibidas  pela  Rede  Globo  são  releituras  midiáticas,  que 

mesclam registros históricos e recursos folhetinescos da narrativa3. Pois, nas ficções 

seriadas  globais  a  história  é  dividida  em  capítulos  e  muitas  vezes  utilizam-se 

métodos de suspensão do fluxo narrativo, os chamados “ganchos”. Considerando 

esses  aspectos  Michelli  Machado  (2009,  p.  3)  afirma  em sua  pesquisa  que  as 

minisséries trazem muita informação, mas fazem isso na lógica da trama narrativa 

de entretenimento. Assim, pode ser observado como relatos mais “soltos”, escritos 

com  a  intenção  de  cativar  os  receptores,  através  de  histórias  mais  completas, 

através de histórias de vidas. Contudo, esse gênero narrativo quando é feito a partir 

de uma adaptação histórica ou literária é uma obra fechada, definida em sua história 

e  dificilmente  ocorrerão  mudanças  durante  sua  exibição.  Diferentemente  da 

telenovela que pode sofrer  alterações ao longo da sua trama por  exigências  do 

público ou dos patrocinadores.

Outro aspecto interessante das minisséries globais é a maneira ousada como 

este  gênero  narrativo  representa  e  muitas  vezes,  antecipa  a  revolução  dos 

costumes. Essa característica, segundo Paiva (2007, p. 18), aliada ao regime dos 

afetos, aos códigos da moralidade e do comportamento social se mostram em toda a 

sua evidência nas televisões do Brasil. A minissérie pioneira da rede Globo Lampião 
e Maria Bonita (1982) deu início também ao gênero de minisséries históricas, onde 

os  acontecimentos  e  as  personalidades  históricas  são  o  tema  principal,  que  é 

acompanhado por conflitos ficcionais.  As obras consideradas históricas são aquelas 

em que seu desenvolvimento se dá a partir  de um acontecimento importante da 

história. Algumas foram baseadas em um determinado período, outras focaram uma 

figura de destaque na história nacional.

Desde que a emissora começou a veicular este tipo de série de ficção, muitos 

temas já foram abordados. No caso da minissérie pioneira usou-se uma temática já 

vista antes em outro formato de televisão, como no Caso Especial  Morte e Vida 
Severina (Walter Avancini, 1981) e mais tarde na telenovela  Senhora do Destino 
(Aguinaldo  Silva,  2004),  todas  com  uma  estratégia  de  revisitar  as  tradições 

históricas, mitológicas, regionais do nordeste. 

Não  só  as  obras  históricas  como  também  o  regionalismo  nordestino  foi 

abordado pela emissora em vários momentos da década de 80, em Padre Cícero 
3 O  termo  folhetim  designa  uma  forma  de  narrativa  inventada  pelo  Romantismo  Francês, 

paralelamente à criação do romance romântico uma ficção narrativa em prosa,  publicada aos 
pedaços, no jornal cotidiano do século XIX (MEYER, 1982, p. 8). 



(1984), e O Pagador de Promessas (1988).  As referidas minisséries dão início ao 

deslocamento em termos de teledramaturgia, tradicionalmente centrada no eixo Rio 

- São Paulo e que passa a se voltar para outros registros sociais e políticos do país; 

além  disso,  encena  o  drama  da  seca,  dos  sertões,  dos  pobres  do  Nordeste 

Brasileiro, com base na literatura, no teatro e no cinema, mostrando um prisma do 

Brasil  até  então  pouco  conhecido  para  a  geração  formada  pelos  audiovisuais.  

Segundo afirma Paiva (2007, p. 04) esse gênero de minissérie é pertinente porque 

atualiza a mitologia do cangaço, o mundo dos coronéis, a questão dos excluídos, 

dos deserdados da terra,  explicando de certa  forma as origens da desigualdade 

social nos centros urbanos brasileiros.

A televisão nas duas últimas décadas do século XX e início do século XXI tem 

desempenhado  um  papel  importante  na  sociedade  nacional,  de  acordo  com 

Figueiredo (2001, p. 58), a TV é o veículo mais presente no cotidiano do homem 

brasileiro,  e  é  através  da  ficção  que  grande  parte  dos  indivíduos  conhece  e 

reconhece sua cultura. Sobre essa colocação a autora ressalta a importância da 

literatura que foi e é revisitada como matéria-prima para minisséries, é o caso do 

nosso objeto de estudo a minissérie Capitu do diretor Luiz Fernando Carvalho, uma 

adaptação de um clássico literário brasileiro,  Dom Casmurro (Machado de Assis, 

1899), que será abordada mais adiante. 

Em consonância com o pensamento de Figueiredo sobre as adaptações de 

obras literárias, Lopes (2002, p. 244) esclarece que a ficção ao migrar de um campo 

cultural para outro proporciona um diálogo entre literatura e produção audiovisual. 

No entanto, a autora lembra que deve-se assumir com cautela eventuais adaptações 

literárias antigas, devido o seu contexto, “a transposição dos gêneros da literatura 

para o cinema e para a televisão deve salvaguardar especificidades que fazem parte 

da dinâmica dos campos em questão” (LOPES 2002, p. 246)

  A este  propósito  nos lembra Paiva  (2007,  p.  18),  que as  obras  literárias 

reproduzidas pela televisão brasileira  têm a possibilidade de chegar  a lugares  e 

pessoas que as obras originais não alcançam. Independente da obra adaptada, o 

autor ressalta que: 

A ficção televisiva seriada constitui uma instituição imaginária brasi-
leira, principalmente porque esta se realiza em conexão permanente 
com as outras artes tradicionais, como a literatura, o cinema e a mú-
sica, e a sua atualização confirma o que entendemos como expres-
são de uma cultura pop brasileira, irradiando-se diariamente pelo co-



tidiano nacional dos jovens, velhos, homens, mulheres, pobres, ricos, 
setores rurais e urbanos da população (PAIVA, 2007 p. 19).

Acerca  desse  apontamento  Paiva  (2007,  p.  16)  explica  que  com  as 

adaptações da mídia os clássicos chegam às novas gerações, através de processos 

intersemióticos (falas,  escutas,  olhares).  Com esse pensamento,  o autor observa 

que  a  migração  da  literatura  para  os  espaços  midiáticos,  como  a  minissérie, 

solicitam novas apreciações no campo da pesquisa em comunicação.

1.1 Literatura e televisão: um casamento que pode dar certo
A percepção e a representação da realidade são mediadas pelos recursos 

tecno-visuais de cada época. Há especificidades técnicas do meio audiovisual que 

influem diretamente nestas formas de percepção e representação literárias. A partir 

disso, Pellegrini  (1999, p.188) esboça que no caso das adaptações, a sociedade 

enxerga e entende um enredo através de códigos relacionados às imagens e às 

grandes  produções.  Essa  pesquisadora  descreve  a  forma  como  o  meio  de 

comunicação desperta o interesse pelo outro: 

Na adaptação, o enredo da obra literária é conhecido por meio de 
uma linguagem mais imediata, o uso de imagens, música, figurinos, 
entre outros recursos altera o entendimento da obra original, causan-
do efeitos de sentido diversos. Há, portanto, uma troca de códigos na 
qual o leitor/espectador, inserido em uma sociedade consumidora do 
código televisivo e sincrético, forma uma percepção que muitas ve-
zes relaciona as imagens ao texto (PELLEGRINI, 1999, p.189).

Cada formato de produção audiovisual possui características próprias com o 

intuito de atingir o telespectador. O diferencial das minisséries é o estilo de suas 

narrativas,  dessa forma,  ao  adaptar4 uma obra  literária  já  se  tem um roteiro  de 

execução pronto antes de iniciar a exibição.  Na Rede Globo as minisséries exibidas 

a  partir  de  adaptações  literárias  tiveram  início  em  1985  com  Grande  Sertão: 
Veredas, baseada na obra homônima de João Guimarães Rosa, a minissérie teve 

roteiro final de Walter Avancini. O enredo se passa no sertão de Minas Gerais, nas 

primeiras décadas do século XX, tendo a terra como o grande tema da história. Três 

anos depois, em 1988, a obra do português Eça de Queiroz,  O primo Basílio, foi 

adaptada para minissérie do mesmo nome, dirigida por  Gilberto Braga.  Entre as 

4

 Segundo a definição do Dicionário Aurélio (2000), adaptar significa modificar o texto (obra literária), 
adequando-o ao seu público, ou transformando-o em peça teatral, script, etc.



duas  minisséries  percebemos  uma  mudança  temática,  a  primeira  aborda  os 

aspectos regionais e históricos do sertão de Minas Gerais, a segunda já se passa 

em Lisboa (Portugal),  no final do século XIX, e conta a história do envolvimento 

amoroso entre dois primos.

A travessia  de  uma  mídia  para  outra  pode  acarretar  uma  mudança  de 

valores  significados,  correspondentes  à  mudança  de  significantes.  Logo,  a  obra 

reproduzida pela televisão somente ganha significação por meio de “divergências” 

técnicas quanto ao texto original, uma vez que o produto adaptado encontra-se em 

outro  formato,  cujo  mecanismo é distinto.  Em relação a esse aspecto, podemos 

ressaltar, a princípio, a classificação empreendida por Reimão (2004, p. 109) sobre o 

processo de adaptação de obras. Essa autora classifica em três níveis as diferenças 

no processo de transcodificação: o primeiro em relação à autoria, já que o produto 

no formato televisivo pressupõe o trabalho de uma equipe profissional especializada, 

como diretores,  roteiristas,  atores,  técnicos em geral,  envolvidos no processo de 

criação. O que segundo a autora, é contrário ao processo de produção literária, a 

qual possui a restrição da individualidade autoral5. “A mudança de suporte implica 

em uma série de mediações e mediadores, que agem como co-autores da produção 

audiovisual” (REIMÃO, 2004 109-110). 

O segundo nível se refere à apreensão. De acordo com Reimão (2004, p. 

109),  há  diferença  entre  a  recepção  da  obra  por  parte  do  leitor  e  por  parte  do 

telespectador.  Se  o  primeiro  é  mais  concentrado  e  reflexivo  em relação  à  obra 

escrita,  o  telespectador,  ao  contrário,  estimulado  em  todos  os  seus  sentidos 

auditivos  e  visuais  é  caracterizado  pela  dispersão  e  emoção  dos  conteúdos 

emanados pela televisão.

Por último a relação ao tempo de fruição, a autora sustenta a definição de 

que o leitor da obra impressa tem maior controle sobre o que é aprendido, pois tem 

autonomia para estabelecer seu tempo de leitura. “É diferente do espectador da 

tevê, que se encontra subordinado aos modos e tempos de recepção ditados pelos 

veículos eletrônicos” (REIMÃO, 2004, p. 113).

5 A autora faz uma ressalva inerente ao processo de elaboração de um livro, onde sempre existem 
figuras  ligadas  ao  processo  editorial,  como  editores,  livreiros  e  trabalhadores  da  imprensa. 
Lembrando os conceitos históricos de Roger Chartier,  segundo o qual a soberania do escritor 
literário  é  uma utopia,  uma vez  que  também sofre  múltiplas  determinações que  organizam o 
espaço social da produção literária (REIMÃO, 2004, p. 108).



Ainda sobre as adaptações literárias, alguns autores sustentam a teoria de 

que  esse  sistema  possibilita  a  democratização  da  literatura,  disponibilizando  a 

milhões, conteúdos antes restritos a uma minoria de leitores. É o que considera, por 

exemplo, Paiva (2007, p. 30), ao atribuir a minissérie o poder de chamar a atenção 

de um público heterogêneo, “as obras literárias reproduzidas pela televisão brasileira 

têm a  possibilidade  de  chegar  a  lugares  e  pessoas  que  as  obras  originais  não 

alcançam”.

Nessa perspectiva é pertinente ressaltar a abrangência da minissérie. Pois, 

esse gênero surgiu como um campo propício à adaptação, já que nos últimos 27 

anos  a  Rede  Globo6 produziu  67  minisséries,  sendo  28  delas  inspiradas  ou 

adaptadas de obras literárias. A maioria desses enredos tem como base autores 

brasileiros  do  século  XX,  com  exceção  para  três  minisséries:  O  primo  Basílio 
(Gilberto Braga, 1988), Os Maias (Maria Adelaide Amaral, 2001) e Luma Caliente 
(Jorge Furtado,  1999). As duas primeiras de origem da literatura portuguesa, e a 

última inspirada na obra do argentino Mempo Guardinelli.

Os  diretores  e  produtores  das  minisséries,  responsáveis  pela  mediação 

entre o telespectador e a obra literária, tornam imperativo levar histórias da literatura 

para o grande público, para não só proporcionar o entretenimento, como também 

propiciar o conhecimento dos clássicos, bem como educar. É o que defende Luiz 

Fernando Carvalho, ao afirmar que a televisão tem um papel pedagógico:

Educa-se por meio do posicionamento de uma câmera, da emoção 
de uma luz; por meio dos detalhes do figurino, do corte de um tecido, 
da textura, do equilíbrio das cores, da musicalidade das falas, da be-
leza de um texto (CARVALHO, 2007, p. 53).

Diante desse contexto a obra machadiana Dom Casmurro é adaptada para o 

grande  público.  Foi  com  as  perspectivas  citadas  acima  que  Carvalho7 dirigiu  a 

minissérie  Capitu,  que faz parte do Projeto Quadrante, idealizado pelo diretor.  O 

projeto estreou com a minissérie  A Pedra do Reino (2007), baseada no livro de 

mesmo nome, do escritor Ariano Suassuna. De acordo com Carvalho (2007, p. 52) o 

“Quadrante” tem como objetivo percorrer o País em todos os seus quadrantes - de 

norte a Sul, de Leste a Oeste – para adaptar obras literárias, e transformá-las em 

6 Dados obtidos na página www.globo.com/memoriaglobo, Acesso em: 17 maio 2009.

7 Em entrevista  a  revista  Veja,  Carvalho  (2008,  p.  193)  afirma  que  a  minissérie  Capitu quebra 
convenções para melhor traduzir a obra prima de Machado de Assis.



séries curtas. Na concepção do diretor, o projeto é um reencontro com o Brasil, a 

partir da contradição, do choque entre as literaturas.

1.2 As temáticas da hora
A ficção televisiva tem a possibilidade de reproduzir a dimensão pluralista da 

cultura e da história brasileira. Revisitando o nosso passado histórico, nas diversas 

regiões  do  país,  algumas  minisséries,  na  concepção  de  Paiva  (2007,  p.  24), 

permitem um olhar  crítico  sobre  os  problemas  sociais,  antigos  e  da  atualidade. 

Como afirma em sua pesquisa, “pelos audiovisuais percebemos os estilos de vida 

social e política e a religiosidade” (PAIVA, 2007 p. 27). Logo, esse autor defende que 

a  história da teledramaturgia está associada à história da sociedade brasileira. As 

temáticas utilizadas desde o advento das minisséries percorrem os diversos campos 

culturais  do  nosso  País,  relação  essa  que  se  mostra  mais  dinâmica  quando 

enfocamos as transformações individuais e coletivas da sociedade. 

As minisséries da Rede Globo iniciam tematizando a região Nordeste, como 

já citado antes, com Lampião e Maria Bonita (1982), tendência essa que segue ao 

longo dos anos promovendo um enfoque a cultura e aos problemas daquela região: 

O pagador de promessas (Dias Gomes, 1988),  Riacho Doce (Aguinaldo Silva & 

Ana  Maria  Moretzsohn,  1990),  O sorriso  do lagarto (Walter  Negrão & Geraldo 

Carneiro,  1991),  Memorial  de  Maria  Moura (Jorge  Furtado  &  Carlos  Gerbase, 

1994),  Dona  Flor  e  seus  dois  maridos (Dias  Gomes,  1998),  O  Auto  da 
Compadecida (Guel Arraes, 1999), Hoje é dia de Maria (Luiz Fernando Carvalho, 

2005) e A pedra do reino (Luiz Fernando Carvalho, 2007)8. Sobre essas formas de 

representação dos contrastes nordestinos no meio audiovisual Paiva (2007, p.18) 

em seu ensaio sobre as imagens do Nordeste na cultura das mídias, defende que o 

enfoque do regional na ficcionalidade brasileira não é dominante, mas, é expressivo 

pela técnica e pela estética.

Por  outro  viés  encontramos  as  minisséries  urbanas,  marcadas  pela 

ambientação  de  São  Paulo  e  do  Rio  de  Janeiro,  com Avenida  Paulista  (1982), 

Bandidos da Falange (1983), A máfia no Brasil (1984), Sampa (1989), A, E, I, O, 

Urca (1990), Boca do Lixo (1990), As Noivas de Copacabana (1992) e Cidade dos 

Homens (2002). Ainda nos anos 80, as minisséries começam a exibir abordagens 
8

Dados  históricos  obtidos  no  site  da  emissora  Globo.  Disponíveis  em: 
www.globo.com.br/memoriaglobo. Acesso em: 12 maio 2009. 



inéditas da violência do crime organizado e do horror do narcotráfico das grandes 

capitais. 

É no ambiente de mudanças políticas e sociais, iniciada na década de 80, que 

as  minisséries  globais  vão  buscar  inspiração  na  literatura  para  retratar  as 

transformações da sociedade brasileira. “As minisséries acompanham de modo bem 

próximo  às  transformações  da  família  no  Brasil”  (PAIVA,  2007,  p.  31).  Convém 

assinalar, que o autor fala de uma mudança que acolhe as dimensões dos membros 

da  família.  Como  podemos  vislumbrar  na  adaptação  do  livro  de  Mário  Donato, 

Presença de Anita (Manoel  Carlos, 2001),  que mostra um declínio  da sociedade 

patriarcal,  num país  ainda  com traços  machistas,  a  minissérie  faz  uma reflexão 

sobre os valores do homem, o seu papel no contexto de uma sociedade que se 

modificou. 

Vale ressaltar que esse gênero televisivo abordou desde seus primórdios, e 

continua atualmente, a discussão sobre emancipação feminina. Característica essa 

presente em diversos títulos  como Quem Ama não Mata (1982)  Anos Dourados 

(1986),  O primo Basílio  (1988),  Tereza Batista  (1992),  Memorial  de Maria Moura 

(1994),  Dona Flor  e  seus dois  maridos (1998),  Hilda  Furacão (1998),  Chiquinha 

Gonzaga (1999), A casa das sete mulheres (2003), Capitu (2008) e Maysa (2009). 

De acordo com Paiva (2007, p. 32), inicialmente, é neste ambiente das cidades, que 

vão se urbanizando, transformando-se em termos de trabalho, vida e linguagem, que 

podemos perceber a evolução da mulher brasileira e suas projeções no corpo da 

ficção televisiva seriada.

A importância das adaptações literárias ainda é lembrada por Paiva (2007, p. 

32) no que concerne a exportação de minisséries para vários países do mundo, 

marcada pelo estilo de interculturalidade, por exemplo, nas adaptações das obras 

portuguesas de Eça de Queiroz, O primo Basílio (Gilberto Braga, 1988) e Os Maias 

(Maria  Adelaide  Amaral,  2001),  que  para  o  autor  significa  novas  maneiras  de 

contemplar  e  atualizar  a  tradição  literária  por  meio  das  artes  tecnológicas  da 

televisão.

A Globo ao longo dos anos mostrou em suas minisséries acontecimentos e 

personalidades históricas. Estilo esse que Paiva (2007, p. 34) não considera como 

representações  históricas,  em  seu  sentido  tradicional,  mas  como  simulacros, 

“Histórias de ficção cujas narrativas se perfazem na transversalidade da memória 

histórica”. Sobre essa posição, este autor considera que a televisão distingue novas 



espacialidades e temporalidades para uma reconstrução da história. É nessa direção 

que apreciamos as minisséries, entre outras, que apresentam outras maneiras de se 

contar  a  história  do  Brasil:  Anos  Rebeldes  (1992),  Agosto  (1993),  Decadência 

(1995), Guerra de Canudos (1998), A muralha (2000), A invenção do Brasil (2000), 

Aquarela do Brasil (2000), A casa das sete mulheres (2003), Um só coração (2004), 

Mad Maria (2005), JK (2006) e Amazônia (2007). 

A questão das identidades, orientações e minorias sexuais considerada em 

alguns casos como tabu,  foi  abordada ainda no início  do gênero minissérie,  em 

narrativas como Grande Sertão Veredas (1985), Hilda Furacão (1998), Memórias de 

um gigolô (1986), Os Maias (2001), entre outras.  Segundo Paiva (2007, p. 28), na 

trama  da  própria  ficção  televisiva  encontramos  exemplos  racistas,  xenófobos  e 

excludentes.  Entretanto,  as  telenovelas  e  minisséries  brasileiras  têm  contribuído 

para a quebra de antigos preconceitos. 

A  migração  de  temas  literários  para  tevê  desperta  nosso  interesse  na 

perspectiva  de que ao utilizar  esse meio  de comunicação,  cuja  acessibilidade é 

maior  entre  as  camadas  populares  da sociedade,  a  mídia  possibilita  uma maior 

disponibilidade dos conteúdos das obras literárias. Na Rede Globo as adaptações 

literárias  não  seguem  teoricamente  uma  linearidade  temática,  pois,  é  possível 

identificarmos  obras  de  diversos  autores  e  temas  variados.  Como  as  ficções 

inspiradas  em  obras  de  escritores  populares  da  literatura  nacional  como,  entre 

outros, Jorge Amado, que inspirou Tenda dos Milagres (1985), Tereza Batista (1992), 

Dona Flor e seus dois maridos (1998) e Pastores da Noite (2002). 

O  conjunto  de  signos  e  representações  visuais  está  presente  nas  obras 

adaptadas  pelo  audiovisual,  que  envolve  questões  sócio-culturais  do  contexto 

contemporâneo,  características  essas  pertinentes  em nosso  objeto  de  estudo,  a 

minissérie Capitu. Produzida pela Indústria Cultural, essa minissérie visa atingir o 

gosto de um público acostumado ao código televisivo, por isso homogeneizado, mas 

baseia-se em um enredo do século XIX, Dom Casmurro, cujas temáticas se mantém 

atual na sociedade contemporânea. 

 Capitu  se  mostra  astuciosa  em  suas  características,  indo  além  de  sua 

concepção visual. Elementos culturais híbridos não perceptivos na obra original, que 

serão  analisados  mais  adiante  em  nossa  pesquisa,  se  fazem  presentes  na 

adaptação. Segundo as premissas do hibridismo cultural9,  Canclini  (2006, p. 257) 
9 De acordo com Canclini (2006, p. 130), o hibridismo cultural tem como principal característica, o  



acredita na televisão como um meio estratégico de modernização onde as formas 

variadas  de  integração  e  de  conflito  se  encontram,  e  de  onde  resultam  novos 

processos culturais e comunicativos.

encontro de elementos distintos que juntos proporcionam resultados múltiplos.



II Capítulo

2. Uma questão de gêneros
Sobre a abordagem dos gêneros de uma forma geral Todorov afirma (1980, p. 

43) “pode parecer atualmente um passatempo ocioso, quiçá anacrônico”, referindo-

se  ao  seu  estudo  sobre  o  surgimento  dos  gêneros.  Entretanto,  o  mesmo autor 

defende  a  importância  de  realizar  estudos  acerca  desse  tema,  em  virtude  da 

utilidade  dos  gêneros  enquanto  parâmetros  na  escrita.  Ademais,  conforme  os 

autores  que  estudam os  processos  literário  e  televisivo  podem-se  encontrar  em 

ambas  as  situações  a  existência  de  características  distintas  e  semelhantes  no 

tocante da ficção.

Diante desse quadro, Proença Filho (1995, p. 40) observa a literatura como 

uma arte verbal, isto é, o seu meio de expressão é a palavra. Mas, como o próprio 

autor diz que o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como forma 

de  comunicação  para  todas  as  pessoas.  O  autor  observa  ainda  na  literatura  a 

característica atemporal  entre o homem de uma época e o homem de todas as 

épocas. Nesse sentido o autor relata como característica do gênero literário o modo 

significativo  das  palavras,  pois  na  literatura  elas  ganham  outros  sentidos,  além 

daqueles que normalmente possuem. 

O gênero televisivo, assim como o literário, utiliza a palavra no seu canal de 

comunicação,  contudo,  usa  artifícios  tecnológicos  para  se  fazer  compreender. 

Segundo Messa (2003, p. 12), a imagem aliada ao som é uma das propriedades 

marcantes da televisão, tendo em vista que essa particularidade facilita a recepção 

do conteúdo.  A aplicação social  da  televisão,  como indica  Messa (2003,  p.  14), 

segue  padrões  estabelecidos  pelos  meios  anteriores:  o  avanço  tecnológico, 

previsíveis disputas entre companhias e algumas surpresas genuínas. Para o autor,  

os  meios  de  reprodução  de  som  e  imagens  são  todos  produtos  da  sociedade 

industrial  ocidental  e,  portanto,  evoluem historicamente em relação às mudanças 

pelas quais passou a produção industrial.

De acordo com Todorov (1980,  p.  44),  ao  longo dos séculos,  os gêneros 

literários  foram  adaptando-se  e  ganharam  novas  feições  à  medida  que  as 

sociedades se transformavam. Sobre esse pensamento, ele esclarece que o fato 

das mudanças na literatura terem possibilitado o desvio aos gêneros não denota a 



inexistência  dos mesmos.  Independentemente  da origem “nunca houve literatura 

sem gêneros, é um sistema em contínua transformação” (TODOROV, 1980, p. 46). 

Neste propósito, podemos indicar que os gêneros literários foram originados a partir 

de outros, como uma espécie de cadeia, onde um novo gênero deriva do anterior ou 

de  diversos  gêneros  antigos,  por  processos  como  inversão,  combinação  ou 

deslocamento.

Ao que concerne à influência das transformações sociais no gênero televisivo, 

é  válido  lembrar  a  teoria  defendida  por  Thompson  (1998,  p.73-75)  na  qual  o 

desenvolvimento dos meios de comunicação esteve sempre atrelado a processos da 

modernidade. Contudo, sobre esse aspecto de modernização das mídias, Barbero 

(2004,  p.  109)  atribui  como conseqüência  a  hegemonia  audiovisual,  para  ele,  a 

modernidade  alimenta  uma  grande  contradição  cultural:  “enquanto  a  revolução 

tecnológica se desenvolve com uma expansão e uma diversificação sem limites dos 

formatos, nos meios de comunicação se vive um profundo desgaste dos gêneros”. 

Ainda  nessa  linha  de  pensamento  Barbero  (2004,  p.  110-111)  relata  que  a 

subordinação  dos  gêneros  às  lógicas  da  rentabilidade,  remete  aos  formatos  da 

indústria  cultural10,  cujo  papel  constitui  hoje  a  mais  complexa  reorganização  da 

hegemonia das mídias.

Em contrapartida, Costa (2002, p. 70) observa a tecnologia como um fator 

positivo para o gênero televisivo. Pois, foi através da evolução tecnológica que se 

tornou  possível  a  captação  simultânea  de  imagem e  som,  e  a  possibilidade  de 

transmissão  das  imagens,  ao  mesmo  tempo,  para  pontos  distantes.  Essas 

facilidades  juntamente  com  a  domesticidade  e  verossimilhança  são  as 

características atribuídas pela autora ao gênero em questão, tornando a televisão a 

principal mídia da sociedade contemporânea e o mais completo veículo de cultura 

de massa. A autora ainda destaca essa mídia quando diz:

De forma decisiva,  o audiovisual vai  se firmando como linguagem 
universal, capaz de diminuir as distâncias existentes entre os idiomas 
e  entre  as  classes  sociais,  um  imaginário  comum  começa  a  ser 
compartilhado por um público heterogêneo quanto a idade, sexo e 
classe (COSTA, 2002, p. 64).

10 Esse conceito  foi  utilizado  pela  primeira  vez por  dois  filósofos alemães,  Adorno e Horkheimer 
(Escola de Frankfurt), em 1947, na obra Dialética do Iluminismo. Eles analisam a produção industrial 
de  bens  culturais  enquanto  movimento  global  de  produção  de  cultura  e  como  mercadoria 
(MATTELART, 2002, p. 66).



Para contextualizar o gênero televisivo ao qual temos acesso hoje, podemos 

relatar uma série de acontecimentos que concorreram para este fim, entre eles, o 

desenvolvimento  da  televisão,  a  partir  da  década  de  3011, quando  novos 

procedimentos narrativos audiovisuais foram apresentados ao público, mesmo que 

inicialmente marcados pelo rádio e pelo teatro. Assim como já havia acontecido com 

o cinema, também a tevê passou a melhorar seus modos narrativos conforme sua 

tecnologia e suas condições de produção foram sendo melhoradas. De acordo com 

Machado  (2007,  p.  36),  um  momento  bastante  nítido  desse  processo  é  o 

desenvolvimento do videoteipe,  nos anos 50,  que permitiu  o  estabelecimento de 

uma linguagem audiovisual própria para a tevê como, por exemplo, o uso de planos 

mais  fechados  do  que  aqueles  usados  no  cinema.  Esse  autor  ao  analisar  as 

especificidades  da  linguagem  da  televisão,  parte  da  própria  origem  de  suas 

imagens. Conforme ele explica, “a imagem é gravada seqüencialmente, por meio de 

linhas e varreduras, durante um intervalo de tempo” (MACHADO, 2007, p. 37). Esse 

processo, diz o autor, faz com que a imagem videográfica (televisão) deixe explícito 

seu processo de enunciação.

Ao estudarmos especificamente a ficção,  encontramos nas explicações de 

Machado (2007, p. 38),  como o gênero televisivo brasileiro conseguiu obter uma 

infra-estrutura muito superior àquela obtida pelo cinema dos anos 90. Isso implicou a 

possibilidade de uma atualização tecnológica maior  do que a feita  pela indústria 

cinematográfica. A continuidade dessa evolução também estabeleceu processos de 

gestão de produção econômica, técnica e artística que marcaram a especificidade 

dos produtos televisivos. Conseqüência dessa modernização, a qualidade técnica da 

tevê brasileira tornou as minisséries da Globo um gênero habituado a produções de 

grande  porte,  que  envolvem técnicas  de  alta  qualidade.  Um exemplo  disso  é  a 

minissérie Capitu gravada em película para adquirir a mesma qualidade da imagem 

cinematográfica.

Capitu conta com uma novidade: a criação de uma retina de cerca de 
30 cm de diâmetro, cheia de água, para criar dimensão ótica a partir 
da refração da água.  Apelidada de “lente-Dom Casmurro” por seu 
criador, o diretor Luiz Fernando Carvalho, ela foi usada nas cenas de 
Dom  Casmurro  e  nas  que  representam  o  seu  ponto  de  vista 
observando  determinada  situação,  ou  seja,  suas  memórias  e 

11 No Brasil, a televisão chega nos anos 50, quando Assis Chateaubriand cria a TV Tupi (COTRIM, 
2007, p. 116).



fantasias.  A lente  foi  encaixada  à  frente  da  câmera  para  dar  à 
imagem uma textura aquosa, como o mar de ressaca dos olhos de 
Capitu, e também simbolizar o estado psicológico de Dom Casmurro, 
personagem que flutua ou é arrastado pelas águas do tempo. 12

Ainda sobre a ficção, seja no gênero literário ou televisivo, Eco (2003, p. 15) 

nos apresenta dois aspectos importantes das narrativas ficcionais: a construção do 

espaço e do tempo onde a história se desenvolve. Ou seja, paradoxos de espaço e 

tempo intemporais, ações que mobilizam internamente o receptor. No que se refere 

à literatura, o autor atenta para o apelo à imaginação, do deslocamento da realidade 

objetiva para realidade subjetiva, afetiva e significativa. Acerca desse apontamento, 

Todorov (1980, p. 49) explica que é necessário estabelecer, através dos gêneros, um 

parâmetro capaz de dar  suporte referencial  para  autores  e leitores:  “os gêneros 

existem como instituição, que funcionam como ‘horizontes de expectativa’ para os 

leitores, como ‘modelos de escritura’ para os autores”. Se por um lado, os autores 

baseiam-se  em  um  referencial  genérico  pré-estabelecido,  por  outro,  os  leitores 

guiam-se pelo que ouvem falar na escola ou pela crítica, o que caracteriza uma 

comunicação entre os gêneros literários e a sociedade onde se estabelecem. 

Os  significados  atribuídos  às  narrativas  da  ficção  no  audiovisual  já  estão 

explícitos devido o auxílio da imagem representativa do seu enunciado. Conforme 

Costa (2002, p. 67), os recursos de maquiagem, os cenários e os efeitos especiais 

reforçam  o  sentido  das  mensagens.  Diferentemente,  nas  narrativas  literárias  os 

significados devem ser descobertos pelo leitor e, como afirma Tufano (1988, p. 2),  

em um processo ativo de decodificação do texto. Por esses motivos o autor nos diz 

que o nível de compreensão de uma obra literária depende somente do receptor, “o 

leitor interpreta a obra de acordo com sua familiaridade com a literatura, apoiando-se 

em  sua  bagagem  cultural”  (TUFANO,  1988,  p.  3).  Na  mesma  direção  de 

pensamentos, Costa (2002, p. 72) credita o gênero literário como um espaço onde 

se estimula, elabora e desencadeia o processo de identificação e de interpretação 

no qual sustenta-se a individualidade do leitor.

Segundo  Barbero  (2004,  p.  149),  a  relação  da  literatura  com  televisão, 

atualmente,  constitui-se  em um diálogo especialmente  tenso,  principalmente  nos 

territórios acadêmicos e mercados de trabalho. Dentro dessa conjuntura ele nos diz 

como  os  dois  gêneros  se  relacionam:  “distanciadas,  porém  espiando-se 
12 Trecho retirado do acervo da rede Globo. Disponível em: www.globo.com/memoriaglobo. Acesso 

em: 12 maio 2009.



mutuamente,  excludentes  em  público,  mas  conciliadoras  em  âmbito  privado” 

(BARBERO,  2004,  p.  149).  De  acordo  com  o  autor,  não  obstante  a  esse 

relacionamento  de  gêneros,  a  literatura  é  conquistada  para  as  estéticas 

audiovisuais, “apesar das críticas de uns e do alvoroço de outros” (BARBERO, 2004, 

p.  150).  Assim,  os  dois  gêneros,  a  literatura  e  a  tevê,  organizam suas  próprias 

formas narrativas, cada um com estratégias produtivas, comunicativas e estéticas 

diferenciadas, em função de seus produtos serem publicados e exibidos em espaços 

distintos, apesar de usarem características momentos diferentes ou semelhantes na 

sua produção e emissão.

2. 1 Dom e Capitu

Quando  nos  referimos  anteriormente  aos  gêneros  televisivos  utilizamos  à 

noção da ficção no sentido mais amplo, desde as novelas até os seriados. Na Rede 

Globo  os  gêneros  literários  ganharam  novas  roupagens  nesses  enredos 

audiovisuais,  como a obra  de Machado de Assis,  Dom Casmurro,  um romance 

escrito em 1899 e adaptado para tevê em 2008 na minissérie  Capitu, dirigida por 

Luiz Fernando Carvalho. Em entrevista concedida à revista Veja Carvalho (2008, p. 

193-194)  diz  que  Capitu foi  produzida  pela  emissora  como  uma  forma  de 

homenagear  o  centenário  da  morte  do  escritor  Machado de Assis,  “a  minissérie 

Capitu celebra  a  modernidade,  a  continuidade  e  a  imortalidade  da  obra  de 

Machado”.  Ainda  segundo  a  entrevista  concedida  pelo  diretor,  a  minissérie  em 

questão reafirma a dúvida presente em  Dom Casmurro como parte do processo 

cultural da modernidade, pois a obra original não trata apenas de uma reprodução 

dos costumes de uma época, o texto além de abordar contradições da sociedade do 

século XIX, traz à tona temas como a passagem do tempo, a consciência da finitude 

das coisas, o amor, a amizade e a dúvida da traição, tudo isso sem perder o tom da 

ironia machadiana.

Sobre  os  clássicos  da  literatura  Costa  (2002,  p.  22)  defende  a 

representatividade  dessas  histórias  para  o  patrimônio  narrativo  da  humanidade, 

devido a sua abrangência e universalidade. A autora assemelha os clássicos a livros 

sagrados das religiões mais conhecidas, tendo em comum com estes o seu caráter, 

ao  mesmo  tempo  ficcional  e  popular,  com  discrições  realistas  do  cotidiano 



envolvendo situações do homem comum e experiências coletivas da sociedade. 

As adaptações de livros de Machado de Assis  são numerosas nos meios 

audiovisuais, bem como os estudos e as críticas sobre suas obras. Segundo Bosi 

(1999 p. 32), as tentativas de uma decifração da obra machadiana foram várias, por 

críticos nacionais e internacionais. Reafirmando essa tradição encontramos o livro 

Machado de Assis – Uma revisão, onde Ronaldes de Melo e Souza (1998 p. 34), 

organizador  da  obra,  ao  lado  de  Secchin  e  de  Almeida,  faz  uma  análise  dos 

clássicos que marcaram a recepção da obra machadiana no Brasil  e no exterior, 

como  Machado de Assis, de Augusto Meyer (conjunto de ensaios escritos entre 

1935 e 1958);  The brazilian Othelo of  Machado de Assis,  da norte-americana 

Helen Caldwell  (nos anos 60 problematizou a questão do adultério de Capitu em 

Dom  Casmurro);  Machado  de  Assis,  de  Astrojildo  Pereira  (publicada  em  1959 

realça a consciência da nacionalidade num autor até então visto como apolítico); 

Machado de Assis - A pirâmide e o trapézio, de Raymundo Faoro (cujo objeto é a 

representação machadiana da transição do Império para a República); Ao vencedor 
as batatas,  de Roberto  Schwarz  (o  livro  publicado em 1977 analisa  o  viés  das 

relações  de  classe,  mostrando  a  profundidade  e  a  agudeza  das  observações 

machadianas  sobre  o  favor  ou  o  clientelismo)  e  Machado  de  Assis:  Ficção  e 
história,  do  inglês  John  Gledson  (com  foco  nas  metamorfoses  da  história  em 

alegoria ficcional), entre muitos outros livros. 

O  enredo  que  serviu  de  inspiração  para  Capitu divide  com  Memórias 
Póstumas de Brás Cubas (1881) e  Quincas Borba (1891) o marco da segunda 

fase  machadiana.  Antes  estaria  a  fase  do  Machado  romântico,  classificada  por 

Lajolo (1980, p. 99) como a era dos sonetos e romances com moral “os romances da 

primeira fase machadiana são aparentemente inofensivos, prestam-se a uma leitura 

superficial, o passatempo preferido do público feminino daquela época”. Diferente 

desse perfil, em Dom Casmurro, Machado de Assis surgiu como um avanço, com 

uma proposta de modernidade em relação à época e à própria literatura que se 

produzia no Brasil. 

Em oposição aos autores românticos, Machado de Assis deu às personagens 

femininas um relevo inédito na literatura nacional, como constata Bosi (1999, p. 72), 

com  uma  obra  repleta  de  mulheres  de  força.  O  autor  se  refere  como  grande 

destaque a “oblíqua” e “dissimulada” Capitu, (personagem que dá nome a minissérie 



objeto de nossa pesquisa) cuja suposta infidelidade é tema de controvérsia até hoje, 

transforma toda a  vida  de  Bentinho.  Entretanto  Bosi  (1999,  p.  73-76)  apresenta 

precedentes para essa característica machadiana, na obra  A Mão e Luva (1874), 

Guiomar elege Luís Alves para satisfazer suas ambições sociais; em Helena (1874), 

a heroína se faz passar por irmã de Estácio, para receber parte de uma herança; no 

livro  Iaiá  Garcia (1878),  é  Estela quem  verdadeiramente  conduz  a  ação, 

promovendo a felicidade dos que a cercam; e também em Memórias Póstuma de 
Brás Cubas (1881), quando Virgília, movida pelo interesse de ascensão social ao se 

casar com Lobo Neves, encontra o consolo sexual e amoroso, isento de culpa, nos 

braços de Brás Cubas.

Para  compreendermos  melhor  a  adaptação  Capitu é  preciso  lembrar  do 

enredo da obra original: o livro  Dom Casmurro13, dividido em 148 capítulos, narra 

em primeira pessoa a história de  Bento Santiago (Machado de Assis simula uma 

autobiografia de uma personagem para compor seu romance). O narrador anuncia 

no início da obra que seu propósito original é unir as duas fases de sua vida, “o meu 

fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência” 

(ASSIS, 1999, p. 15).  A minissérie, exibida em cinco capítulos, assim como no livro 

mostra o  Bento Santiago em diferentes momentos da sua vida, o primeiro com 15 

anos de idade é representado pelo ator César Cardeiro, já o segundo é interpretado 

por Michel Melamed, sendo ele também o Casmurro, narrador da história. Órfão de 

pai,  criado pela mãe, a viúva e devota  Dona Glória (na minissérie a atriz Eliane 

Giardini), é protegido do mundo pelo círculo doméstico e familiar, composto também 

pelo tio Cosme (o ator Sandro Christopher), tia Justina (interpretada por Rita Elmor) 

e o agregado José Dias (vivido por Antônio Karnewale). 

A personagem  Bentinho,  como é chamado na primeira fase, é destinado a 

vida sacerdotal em cumprimento a uma antiga promessa de sua mãe. Entretanto, a 

vida no seminário não o atrai, pois está de namoro com a filha dos vizinhos, Capitu, 

a personagem-título, também interpretada por duas atrizes: Letícia Persíles, na fase 

jovem, e Maria Fernanda Cândido, na fase adulta. Muitas situações são vividas até 

Bentinho conhecer  Escobar (o  ator  Pierre  Baitelli),  aquele  ao  qual  torna-se  seu 

melhor amigo. A narrativa decorre justamente sobre o que parece ser seu maior 

13

O texto base usado nas transcrições e referências foi o livro Dom Casmurro de Machado de Assis, 
editora Edelbra: Rio de Janeiro, 1999.



fetiche,  “os olhos de cigana oblíqua e dissimulada” (ASSIS, 1999, p.  53),  pois é 

através de um certo olhar onde surge a suspeita de que, já casado com Capitu, foi 

traído por ela e por seu melhor amigo. Suspeitas essas que nunca se confirmaram a 

não ser na imaginação do narrador. 

Um dos pontos relevantes para a nossa análise é o estudo do tempo. Torna-

se evidente que muitas vezes uma descrição pode levar  várias páginas para se 

realizar, e ser mostrada por uma passagem de câmera, ou ainda, podemos ter vários 

acontecimentos  sendo  visualizados  simultaneamente  através  das  imagens 

audiovisuais,  enquanto,  com a  linguagem  literária,  o  efeito  da  simultaneidade  é 

dificilmente conseguido. Nessa perspectiva Pellegrini (1999, p. 36) lembra que em 

uma versão, dá-se ao tempo o tratamento do interesse da direção, no intuito de se 

valorizar ou não uma cena. Percebemos esse diagnóstico em Capitu quando os 148 

capítulos de  Dom Casmurro são adaptados para cinco episódios, sendo atribuído 

importância para alguns capítulos e descartados outros. Contudo, nessa minissérie 

assim como no livro,  a ação é dividida em cenas curtas e densas, como em uma 

ópera,  e  os  capítulos  são  divididos  por  títulos  curtos,  além  de  anunciados  em 

cartelas, proferidos como nas antigas radionovelas. 

Seguindo os preceitos de Pellegrini (1999, p. 37), deduzimos que o tempo na 

adaptação é dado de acordo com as intenções em dirigir o entendimento do receptor  

para causar este ou aquele sentido. Os espectadores não têm a mesma dimensão 

de tempo ou de passagem de tempo que tinham apenas com a obra literária, os  

recursos visuais subvertem as noções de tempo que já existiam. 
Os referenciais de tempo do telespectador são muito diferentes dos 
referenciais dos leitores da obra literária. Portanto, a referência que o 
telespectador tem da importância dos fatos para a trama é o tempo 
que os autores da versão acham conveniente dispensar a ele (PEL-
LEGRINI, 2009, p. 40).

Na minissérie Capitu o tempo da narrativa é psicológico, e não cronológico, 

porque  o  narrador  se  detém nas  experiências  que  marcaram sua  subjetividade. 

Nessa minissérie,  a  imagem é usada várias vezes como um econômico recurso 

visual. Por exemplo, no quarto capítulo, na cena A saída ( 21' 54) na qual o narador 

conta os cinco anos que passou estudando em São Paulo. Nessa cena, um timing14 

menor  do  que  o  do  livro  é  dado  pelo  diretor.  No  entanto,  acredita-se  que  a 

compreensão do telespectador sobre a história não é prejudicada, pois, a medida 
14 Expressão usada pelos diretores de tevê e cinema para designar o tempo (MACHADO, 2007, p. 
54).



que os acontecimentos são narrados as imagens são passadas simultaneamente, 

deixando claro tudo o que aconteceu na ausência de Bentinho.

2.2 Representações do feminino em Dom Casmurro

As obras da fase realista de Machado de Assis têm como cenário a cidade do 

Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX. Segundo a pesquisa de 

Bosi (1999, p. 47), suas personagens são  representantes autênticos da sociedade 

burguesa vigente na época, as narrações são sempre conduzidas por protagonistas 

masculinos o que nos leva a crer que a mulher é sempre mostrada a partir de um 

ângulo que revela a visão do homem a respeito da condição feminina. Partindo do 

pressuposto  de  que  a  sociedade  da  época  era  fortemente  marcada  pelo 

patriarcalismo  e  que  nessa  condição  a  figura  feminina  ideologicamente  estava 

submissa ao homem, não é de se estranhar o fato de que na maioria das vezes são 

atribuídas à mulher posturas negativas. 

Por  enquanto,  vale  citar  apenas  algumas  características  da  personagem 

Capitu: supostamente adúltera, dissimulada e sensual. Outro aspecto relevante que 

deve ser salientado é o fato de que no século XIX, como afirma Maluf e Mott (1998, 

p. 368), a sociedade brasileira sofreu uma série de transformações que culminaram 

no advento do capitalismo e na conseqüente urbanização que passou a permitir 

novas formas de convivência social. Contudo, o comportamento feminino visto como 

ideal pela sociedade daquela época era “a imagem da mãe-esposa-dona de casa 

como o principal e mais importante função da mulher” (MALUF e MOTT, 1998, p.  

374).  Segundo  as  autoras,  esses  pensamentos  eram  pregados  pela  Igreja, 

legitimados pelo Estado e divulgados pela imprensa.  Diante disso, cabe aqui frisar,  

que  a  ascensão  da  burguesia  trouxe,  aos  poucos,  para  a  sociedade  uma nova 

mentalidade,  uma  maneira  diferente  de  organização  das  vivências  familiares  e 

domésticas. 
As inovações trazidas pela tal 'vida moderna' povoavam as páginas 
dos mais diferentes tipos de literatura, o que por si só indicava um 
forte movimento em prol da defesa de determinadas instituições basi-
lares da sociedade, mesmo que para isso fosse necessário acatar 
mudanças e introduzir outras (MALUF e MOTT, 1998, p. 385, grifo 
das autoras).

Com o advento dos “novos tempos”, os quais são marcados pelas mudanças 

de caráter  político,  social  e  econômico,  a  mulher  até  então presa ao ideário  da 



família  patriarcal  ganha  certas  liberdades  e  ocupa  novos  espaços.  Porém,  ao 

mesmo tempo em que ganha maior liberdade passa a desempenhar novas funções 

dentro do âmbito das vivências domésticas. Agora, a mulher tem que se ocupar do 

lar, dos filhos e do marido e ainda ser sua companheira na vida social.  O homem 

está diante de uma mulher que se entrega facilmente à sensibilidade e às novas 

formas de pensar o amor. Para elucidar melhor a questão, vale atentar para o que 

diz D’Incaro: 

Presenciamos nesse período o nascimento de uma nova mulher nas 
relações da chamada família burguesa, agora marcada pela valoriza-
ção da intimidade e da maturidade. Um sólido ambiente familiar, o lar 
acolhedor, filhos educados e esposa dedicada ao marido e às crian-
ças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo, representavam o 
ideal de retidão e probidade, um tesouro social imprescindível. Ver-
dadeiros emblemas desse mundo relativamente fechado, a boa repu-
tação financeira e a articulação com a parentela como forma de pro-
teção ao mundo externo marcaram o processo de urbanização do 
país (D'INCARO, 1989, p. 1).

Conforme estudo feito pelo autor acima citado, o mundo familiar mostrado por 

Machado  de  Assis  nos  romances  da  fase  romântica  contrasta  com  os  da  fase 

realista. Os textos da primeira fase mostram mulheres solitárias, tias solteironas ou 

viúvas que procuram favorecer a felicidade de seus protegidos. Há exemplos de 

moças  pobres  que  amam  homens  que  lhe  são  proibidos.  Nessas  relações  há 

sempre  uma  barreira  entre  o  amor  e  o  casamento.  São  amores  impossíveis. 

Contudo,  os  romances  machadianos  escritos  a  partir  de  1881,  trazem  famílias 

predominantemente urbanas formadas quase sempre o núcleo: marido, esposa e 

filhos. 

Nestes  romances,  situações  de  conflito  são  uma  constância:  triângulo 

amoroso, sentimentos ambíguos, ciúmes, casamentos de conveniências e relações 

amorosas tediosas.  Em consonância  com o pensamento  de Bosi  já  mencionado 

anteriomente, D'Incaro (1989, p. 3) vê como a figura feminina é sempre a causadora 

do conflito, quando a mulher é descrita por protagonistas essencialmente masculinos 

tem na maioria das vezes uma imagem negativa. Ainda nessa linha de pensamento 

Proença Filho (2005)15, atenta para os romances de Machado de Assis onde há um 

destaque para as figuras femininas. Porém, segundo o autor,  a mulher é muitas 

15 PROENÇA  FILHO,  Domício.  Depoimento  sobre  Machado  de  Assis.  Disponível  em: 
http//www.machadodeassis.org.br/2005/academica.  Acesso em: 24 junho 2009.



vezes retratada com traços de mau caráter, embora em alguns casos ele a privilegie 

como ser dotado de inteligência e cultura.

 Ao analisarmos Capitu, percebemos que se trata de uma personagem forte e 

marcante do romance Dom Casmurro, menina pobre que como muitas mulheres de 

sua época procura aparentemente ascender de classe social à custa do casamento. 

O crítico Alfredo Bosi16 aponta características pertinentes no que se refere à vida 

social das personagens femininas criadas por Machado de Assis. Segundo o autor, 

são mulheres que procuram tirar proveito das relações afetivas para vencer na vida,  

elas têm uma fase inicial em que estão subordinadas a uma situação desfavorável, 

depois procuram dar um salto prendendo-se a casamentos de interesse. A relação 

amorosa  é  vista  como  a  única  possibilidade  de  ascensão  social  para  a  mulher 

daquela época.

 Capitu visivelmente  é  quem dá  as  cartas  na  relação.  É  inteligente,  tem 

iniciativa, procura articular maneiras de livrá-lo do seminário etc. “Trata-se de uma 

garota  humilde,  mas  avançada  e  independente,  muito  diferente  da  mulher  vista 

como modelo pela sociedade patriarcal do século XIX” (PROENÇA FILHO, 2005). 

Nesse sentido,  Capitu representa, no livro, duas categorias sociais marginalizadas 

no Brasil oitocentista: os pobres e as mulheres. 

A narrativa  de  Machado  de  Assis  joga com os  valores  culturais  e  sociais 

vigentes no período imperial, isto é, a condição feminina apresentada é clara: está 

presa ao estabelecido, conserva o padrão. Contudo, Bosi (1999, p. 49) lembra que 

no  discurso  reservado,  no  fluxo  do  pensamento,  as  personagens  refutam, 

questionam os papéis que lhe são impostos na sociedade brasileira. A partir dessas 

elucidações podemos identificar Capitu com um exemplo de mulher que transcende 

a definição de esposa, mãe e mesmo o estereótipo de mulher do século XIX. Ela 

busca uma maneira de transpor o estabelecido; luta por emancipar-se, pois está 

cansada das exigências sociais e familiares que lhes são destinadas. De acordo 

com Schwarz (1997, p. 24-25), a personagem representa a mulher emancipada, a 

que se coloca tanto no plano espiritual, quanto no sexual e se mantém ativa, nunca 

passiva. Sobre esse perfil literário o autor diz: 

O romance realista foi uma grande máquina de desfazer ilusões. A 
seu tempo e em seu lugar estas personagens, de que está cheia a 

16 Entrevista  com  Alfredo  Bosi.  Disponível  em:  http://www.mec.gov.br/seed/tvescola/mestres/PDF 
Acesso em: 24 jun. 2009.



ficção realista,  foram figuras da verdade.  Livraram-se de tradições 
envelhecidas, não eram enganadas pela moral, e pagavam a sua cla-
rividência como o endurecimento do coração (SCHWARZ, 1977, p. 
30). 

Louro (1997, p. 17) nos lembra que essa invisibilidade, produzida a partir de 

múltiplos discursos a respeito do gênero feminino, ou seja, o mundo doméstico como 

o verdadeiro universo da mulher, já vinha sendo gradativamente rompido, por algu-

mas mulheres. Para se compreender melhor as relações entre homem e mulher na 

sociedade, a autora ressalta a importância de se observar tudo o que socialmente se 

construiu sobre esses dois sexos.
Homens e mulheres certamente não são construídos apenas através 
de mecanismos de repressão ou censura, eles e elas se fazem, tam-
bém através de práticas e relações que instituem gestos, modos de 
ser e de estar no mundo, formas de falar e de agir, condutas e postu-
ras apropriadas (e, usualmente, diversas). Os gêneros se produzem, 
portanto, nas e pelas relações de poder (LOURO, 1997, p. 41, grifo 
da autora).

Ainda discorrendo a respeito de Capitu, sabemos que ela é uma personagem 

estável, não se modifica no curso da estória. Seu traço considerado por Bosi (1999, 

p. 20) como mais pertinente é uma independência quase intrínseca à sua natureza, 

a capacidade de não se deixar subjugar.  Na opinião do autor há uma leveza, uma 

espontaneidade  em  seu  espírito  que  a  coloca  acima  dos  papéis  que  lhe  eram 

reservados na cultura e na sociedade a que pertencia.  Dentro dessa conjuntura 

Roberto Schwarz (1997, p. 25) afirma que a personagem é forte o bastante para não 

se  desagregar  diante  da  vontade  patriarcal,  superior.  “Embora  emancipada 

interiormente da sujeição paternalista, exteriormente ela tem de se haver com essa 

mesma sujeição, que forma o seu meio”. Seu encanto se deve principalmente ao 

fato dela ser capaz de transitar no ambiente que superou e o faz com naturalidade.

III CAPÍTULO



3. Análise da minissérie Capitu

Nosso trabalho pretende realizar alguns apontamentos acerca da minissérie 

Capitu exibida na Rede Globo de Televisão entre os dias 9 e 13 de dezembro de 

2008, e com isso, identificar e destacar elementos que caracterizam a minissérie 

como  uma  versão  pop17 do  livro  Dom  Casmurro.  Para  esse  fim  usaremos  o 

processo da Análise de Discurso de linha francesa (AD), a escolha deu-se pela sua 

abrangência  teórica  nos  processos  verbais,  sociais,  históricos,  entre  outros. 

“Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados que se apóiem na mesma 

formação discursiva” (FOUCAULT, 1986 apud MAINGUENEAU, 1997, p. 18). Essa é 

uma das  inúmeras  definições  de  discurso,  presentes  na  obra  do  filósofo  Michel 

Foucault.  O  estudioso  afirma  que  na  AD francesa  existe  uma  preocupação  em 

descrever  a  maneira como se entrecruzam historicamente regimes de práticas e 

séries dos enunciados. 

Nesse sentido Bakhtin (1993 apud MAINGUENEAU, 1997, p. 42) atenta para 

posição  dos  interlocutores,  pois,  segundo  o  autor  a  atribuição  de  sentidos  irá 

depender  da  posição  que  cada  um  ocupa  na  formação  discursiva.  Segundo 

Maingueneau (1997, p. 20), a AD privilegia em seus estudos a noção de sujeito e de 

interdiscursividade,  acrescentando  a  ambas  noções  de  história  e  de  ideologia, 

designado por ele como intertextualidade interna. Assim, o sujeito é concebido como 

essencialmente histórico, razão porque sua fala é sempre produzida a partir de um 

determinado lugar e de um determinado tempo e, desse modo, a noção de sujeito 

histórico articula-se a de sujeito ideológico.  Por conseguinte, “o que” este sujeito  

fala sempre compreende um recorte das representações de um tempo histórico e de 

um espaço social, tratando-se de um sujeito descentrado entre o “eu” e o “outro”: um 

ser projetado num espaço e num tempo. 

Tal projeção faz com que esse sujeito situe o seu discurso em relação aos 

discursos do outro.  Para Maingueneau (1997, p. 21), o outro compreende não só o 

destinatário  –  aquele  para  quem o sujeito  planeja  e  ajusta  a  sua fala  no  plano 

intradiscursivo – mas também envolve outros discursos historicamente já costurados 

(interdiscurso)  e que emergem em sua fala.  Outra característica da AD que nos 

influencia a seguir essa linha de pesquisa é a sua visão multidisciplinar. Sobre esse 

aspecto, Mendes (2008, p. 18) argumenta em sua tese de doutorado a abrangência 

17 “Desde a década de 1980 a arte pop se tornou um topus recorrente no reexame da ideologia da 
modernidade” (SALZSTEIN, 2006, p. 251, grifo da autora).



da AD no campo da lingüística e as várias áreas das ciências humanas e sociais que 

ela envolve.
Como uma forma de conhecimento sistematizado, a AD está pautada 
sempre pela provisoriedade e aberta a freqüentes revisões e avan-
ços, uma vez que, dada a heterogeneidade constitutiva do seu obje-
to, o discurso, ela está constantemente em um movimento dialógico 
com esses campos do conhecimento, considerando que o discurso 
só pode ser apreendido em seu contexto (MENDES, 2008, p. 19).

A adaptação do livro Dom Casmurro feita pela Rede Globo suscita o nosso 

interesse em relação a sua narrativa, tendo em vista que a obra original foi escrita 

em um contexto histórico e ideológico distinto da atualidade. Contudo, em entrevista 

concedida no período da exibição da minissérie, o diretor Luiz Fernando Carvalho 

(2008, p. 10) afirma reproduzir o texto de Machado de Assis praticamente na íntegra.  

Nesse caso, temos o gênero literário interagindo com os elementos audiovisuais, ca-

racterística considerada por Maingueneau (1997, p. 32) como o nível do intradiscur-

so. O autor compreende o processo como a relação que o discurso possui com ou-

tros campos discursivos, dependendo de serem os enunciados do discurso citáveis 

ou não. Nesse sentido, pode-se propor a existência de uma intensa circulação de 

saberes de uma região para outra no universo discursivo.

Dessa forma seguiremos em nossa pesquisa o viés da relação interdiscursiva 

nos enunciados da minissérie  Capitu. Sob essa perspectiva lembramos o conceito 

de interdiscurso apresentado por Fernandes (2005, p. 61), classificando-o através da 

“presença de diferentes momentos na história e de diferentes lugares sociais, entre-

laçados no interior de uma formação discursiva”. Observamos essa característica 

durante o enredo de Capitu quando a narrativa tradicional e rebuscada de Machado 

de Assis é relacionada com aspectos da sociedade contemporânea. Logo no início 

da minissérie, no primeiro capítulo, a personagem Dom Casmurro aparece no interi-

or de um trem contemporâneo pichado ao lado de figurantes do século XXI, ele nar-

ra os motivos que o levaram ao seu apelido (02' 14”)18: “uma noite destas, vindo da 

cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, 

que eu conheço de vista e de chapéu”19 , ao mesmo tempo em é mostrada uma vi-

são panorâmica da cidade do Rio de Janeiro na atualidade, com prédios, carros e 

avenidas. Em um capítulo posterior, Bentinho aparece em uma rua do centro do Rio, 
1 8 Utilizaremos os minutos e os segundos do capítulo para especificar a cena analisada.
1

19 As citações referentes à minissérie Capitu foram extraídas através de uma minutagem feita do 
DVD da minissérie.



ainda com figurantes da atualidade. A minissérie também aproveita imagens de ar-

quivo do século XIX para relembrar a cidade naquela época.

Nesse momento é importante ressaltar que as formações discursivas, por per-

tencerem a momentos históricos diferentes, instituem um campo discursivo contradi-

tório, devido ao fato da narrativa e do cenário possuírem a formação sócio-históricas 

antagônicas. Brandão (1991, p. 52) alega que essa contradição funciona como o 

princípio da historicidade do discurso.  Entende-se, pois, que a concepção da forma-

ção discursiva não se remete ao fechamento, à imobilidade – expressão cristalizada 

da visão de mundo de um grupo social – mas, a um domínio aberto e inconsistente.  

Na cena do trem, citada anteriormente, outros elementos audiovisuais contribuem 

para a historicidade do discurso, como a trilha sonora composta de um rock20, e o fi-

gurino o qual apenas as duas personagens do diálogo (Dom Casmurro e o rapaz) 

trajam roupas de época, os demais usam roupas e assessórios contemporâneos. A 

inserção desses elementos modernos (cenário, trilha sonora e figurino) no enredo de 

época, nos remete novamente ao interdiscurso proposto pela AD.  

Durante a cena em questão, o ano em que se passa a história não é pronun-

ciado. Todavia, podemos identificar através da narrativa que remete ao contexto his-

tórico da obra (02' 39”): “cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e 

dos ministros, e acabou recitando-me versos”. Esse reconhecimento ocorre porque 

associamos a fala rebuscada do narrador à memória discursiva que nos remete a 

uma época anterior. Para Brandão (1991, p. 76), é a memória discursiva que torna 

viável toda formação discursiva fazer circular formulações anteriores, já enunciadas. 

Em consonância com esse pensamento Orlandi (2002, p. 32) atesta que na memória 

discursiva há sempre uma relação entre o que se está dizendo e o já dito. Ou seja,  

não se faz necessário explicitar a época em que decorre o primeiro diálogo da minis-

série, porque ao ver o figurino de época e ouvir o diálogo com expressões tradicio-

nais, o telespectador é induzido a lembrar do contexto em que se passa a história 

(século XIX). Pela noção do interdiscurso, estabelece-se em narrativas como essas 

a relação necessária entre língua e história, “condição para que os sentidos se histo-

ricizem, permitindo a inscrição do acontecimento na estrutura” (Pêcheux, 1999 apud 

MENDES, 2008, p. 61).

2

20 O rock and roll surgiu nos Estados Unidos da América no final dos anos de 40 e início da década 
de 50 e rapidamente e espalhou para o resto do mundo. Suas origens imediatas remontam em uma 
mistura entre vários gêneros musicais populares daquela época. Fonte: Portal do rock.



Podemos perceber que as significações dos novos discursos só podem reme-

ter a informações já adquiridas através da memória discursiva. Situação considerada 

por Brandão (1991, p. 78) como o domínio da atualidade: aquele que se circunscre-

ve as seqüências discursivas em uma conjuntura histórica dada, inscrevendo-se na 

instância do acontecimento, de modo a fazer irromper um acontecimento passado, 

para reatualizá-lo. A história da minissérie se concentra, assim como no livro, nos di-

lemas morais e afetivos de Bentinho na adolescência, e trata de questões atempo-

rais, como relações míticas, afetos familiares, amor, desejo, religião, tragédia e co-

média. É também uma crítica dos costumes da classe dominante do final do século 

XIX. Nesse caso, o discurso não pode ser apenas observado no seu aspecto lingüís-

tico, mas também no seu processo ideológico. “Se tomarmos o discurso como exer-

cício de poder, devemos considerar que isso se deve ao fato de que o discurso é um 

campo de enfrentamento, lutas, conflitos e tensões entre diferentes posições enunci -

ativas” (FOUCAULT, 1995 apud MENDES, 2008, p. 64). 

Segundo Pêcheux (1990, p 32) ao se analisar a articulação da ideologia com 

o discurso, o analista tem de se reportar a dois conceitos tradicionais da AD, o con-

ceito de formação ideológica e o de formação discursiva: “a região do materialismo 

histórico que interessa ao estudo do discurso é a da superestrutura ideológica ligada 

ao modo de sua produção dominante na formação social considerada” (PÊCHEUX, 

1990, p. 33). Desse modo, para o referido autor, a região da ideologia deve ser ca-

racterizada por uma materialidade específica articulada sobre a materialidade eco-

nômica. Brandão (1991, p. 54) também afirma que os discursos são governados por 

formações ideológicas, entendendo formações ideológicas como um elemento capaz 

de intervir como uma força em confronto com outras forças na conjuntura ideológica 

de uma formação social, em um determinado momento. 

Na análise em questão, observamos o conflito de classes entre Bentinho, per-

tencente a uma família da elite brasileira do século XIX, que leva uma vida confortá-

vel, própria de sua abastada classe social, e Capitu, a vizinha humilde cuja família é 

considerada pobre para os padrões daquela época. Momentos como este são consi-

derados por Foucault (1995, apud MENDES, 2008, p. 64) como práticas discursivas, 

isto é, “um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo 

e no espaço, que definiriam, em uma dada época para uma determinada área social,  

econômica, geográfica ou lingüística, as condições de exercício da função enunciati-

va”. Podemos exemplificar essa perspectiva durante o segundo capítulo no discurso 



de José Dias um ar de superioridade quando fala da relação de Bentinho com a fa-

mília vizinha: (01' 34”)  “(...) você está ficando moço, e ele vai tomando confiança. 

Dona Glória pode não gostar disso. A gente do Pádua não é de todo má (...)”. Consi-

derando-se o contexto sócio-cultural daquela época o comentário de José Dias era 

aceitável, pois, de acordo com Maluf e Mott (1998, p. 386), durante o século XIX as 

classes sociais distintas não tinham o costume de se relacionarem. Ou seja,  a fala 

da personagem caracteriza os pensamentos da sociedade burguesa na qual ela está 

inserida.

A estrutura narrativa em que o narrador  Dom Casmurro conta sua história 

também foi mantida. Várias frases do livro são escritas a bico de pena na tela, entre 

elas no primeiro capítulo (15' 18”): “meus pais estavam ainda na fazenda de Itaguaí,  

e  eu  tinha acabado de nascer  (...)”.  Ao transcrever  o  texto  de Machado para  o 

audiovisual, a minissérie está produzindo novamente o interdiscurso, “este é definido 

como  o discurso falado antes, em outro lugar” (BRANDÃO, 1991, p. 77). Assim, 

Brandão defende que os sentidos se repetem, mas também se deslocam para seus 

contextos.  Portanto,  ao aplicarmos esse conceito em nossa análise,  percebemos 

que a narrativa de Capitu não se trata apenas de uma repetição conteudística, mas 

também lingüístico-histórica,  tendo  em vista  a  sua  noção de memória  como um 

ponto de partida para o já-dito  e o que ressurge com outros enunciados para o 

telespectador (adaptação audiovisual).

Outra característica na narrativa da adaptação que merece nossa atenção é a 

referência que ela faz a outros discursos, seja através de imagens ou do próprio  

texto. Em uma das cenas do primeiro capítulo é mostrada a imagem de uma folha 

queimando onde está escrito o nome de Otelo (12' 03”). A cena faz referência ao 

clássico  da  literatura  mundial  de  William Shakespeare21,  a  tragédia  que conta  a 

história  de  ciúme  de  Otelo pela  sua  esposa  Desdêmona. Nesse  instante,  a 

minissérie assim como o texto machadiano reexecuta e recontextualiza o enredo de 

Shakespeare a realidade da família oligárquica e patriarcal da época do Império, 

marcada por pesados preconceitos impostos à mulher. 

Esse efeito de eco faz com que a leitura de Machado de Assis nos lembre 

Shakespeare, situação vista por Barthes (1977, p. 49) como uma lembrança circular. 

Vários são os pontos da minissérie  onde são possíveis  elencar  a  uma memória 

discursiva.  Ainda  no  primeiro  capítulo  da  minissérie,  o  narrador  influencia  o 

21 SHAKESPEARE, William. Otelo. São Paulo: Publifolha, 1998. 



telespectador a fazer uso da sua memória discursiva sobre a história de Roma, (12'  

07”): “sim, Nero, Augusto, Massinissa, e tu, grande César, agradeço-vos o conselho, 

e vou colocar no papel as reminiscências que me vierem vindo”,  pois, a cena possui  

imagens de estátuas que aliadas aos nomes pronunciados na narrativa remetem aos 

Imperadores romanos.

Essa memória existe como um paradoxo que rege os discursos, pois cabe ao 

“novo discurso” dizer pela primeira vez aquilo que já havia sido dito. Para Foucault 

(2002,  p.  25),  o  discurso  novo diz  apenas o que fora  encoberto,  mas já  estava 

articulado no primeiro texto. Dessa forma, entendemos que o enredo adaptado para 

o audiovisual não é novo, mas sim as significações a sua volta. Tendo em vista os 

preceitos de Fernandes (2005, p. 22) sobre a AD, “os discursos não são fixos, estão 

sempre  se  movendo  e  sofrem  transformações,  acompanham  as  transformações 

sociais e políticas de toda natureza que integram a vida humana”.

A circularidade  existente  em ambas  as  obras  (Capitu  e Dom Casmurro) 

faculta  ao  leitor  desfrutar  dos  esquemas  e  das  transgressões  das  origens  que 

propiciam o aparecimento de novos textos. Segundo Bosi (1999, p. 37) a obra fonte 

ao ser recontextualizada, ajusta-se à realidade ao seu redor. Nessa perspectiva, o 

livro contextualizou a história de ciúme de  Otelo através da crítica às convenções 

sociais  vigentes  no  período  de  transição  da  monarquia  para  a  República.  Já  a 

minissérie veicula, metonimicamente, essas ideologias através do som e da imagem 

compostos de significados contemporâneos.

Ainda ao analisarmos as referências feitas dentro do discurso da minissérie a 

outros enredos, notamos a preferência de Machado de Assis por citações bíblicas, 

segundo Bosi (1999, p. 48) devido a sua religião, o catolicismo, Machado de Assis 

manteve em algumas de suas obras uma ligação com a religião católica. Durante 

uma cena do quarto capítulo o casal tem o pequeno diálogo que nos remete às 

Escrituras (34' 42”): 

Bento Santiago:  As mulheres sejam sujeitas  a seus maridos.  Não 
seja o adorno delas o enfeite dos cabelos ou as rendas do ouro, mas 
o homem que está escondido no coração.
Capitu: Sentei-me à sombra daquele que tanto havia desejado.



No discurso acima o personagem Bento Santiago cita uma passagem da Pri-
meira Epístola de São Pedro, e Capitu o responde com uma passagem do Livro 
do Cântico dos Cânticos22. E no final da minissérie, no último capítulo, (58' 41”):

Jesus, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, me diria, capítulo IX, 
versículo 1: 'Não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se 
meta a enganar-te com a malícia que aprende de ti'

 O narrador Dom Casmurro cita, na integra, a passagem do Livro Eclesiásti-
co para demonstrar para si e para o telespectador, que Capitu não aprendeu nada 

com ele, que ela sempre foi a mesma e que a malícia sempre existiu nela. 

3.1 No embalo da música pop
A narrativa de “Capitu” remete ao interdiscurso de forma perceptível principal-

mente na suas músicas. Ao decorrer da minissérie são mostrados discursos tradicio-

nais, com expressões do século XIX, aliados à trilha sonora regada a pop rock, com 

canções que vão da banda de rock clássico Black Sabbath à banda de folk rock Bei-

rut, passando pelos sons de Jimi Hendrix e Janis Joplin, por Cheek to Cheek, canta-

da por Fred Astaire, pela canção Juízo Final, de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, 

bem como pela banda brasileira Manacá e o cantor Marcelo D2, entre outros23. “Usei 

o rock com o desejo de atrair a garotada. Quero mostrar que Machado está vivo e é 

pop” (CARVALHO, 2008, p. 193 grifo nosso), disse o diretor sobre a escolha da trilha 

sonora. 

A atmosfera pop na minissérie tem início logo na sua música tema Elephant  

Gun da banda americana Beirut24 (12' 50”): “comecemos por uma célebre tarde de 

novembro, que eu nunca esqueci. Tive muitas outras, melhores e piores, mas aquela 

nunca se apagou do meu espírito”. A partir desse discurso, a música é tocada na 

maioria das cenas em que as duas personagens principais (Capitu e Bentinho) se 

encontram. Outro momento em que a música tema contrasta com o discurso clássi-

co de Machado de Assis é ainda no primeiro capítulo quando  Bentinho explica as 

suas emoções ao som de Beirut (22' 23”): “a sensação de um gozo novo, que me 

22 Utilizamos à tradução da Bíblia do Padre Antônio Pereira de Figueiredo.

23 Fonte: site da minissérie Capitu. Disponível em: http://capitu.globo.com. Acesso em: 05 jul. 2009.

24 De acordo com o conteúdo sobre a minissérie exposto no site da emissora, a banda Beirut mistura  
sons do Leste Europeu com o folk americano.



envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava, e me trazia arrepios, e me derrama-

va não sei que bálsamo interior”. Em dada situações podemos classificar como um 

nível do intradiscurso, levando em consideração que dois campos discursivos (narra-

tiva e trilha sonora) se relacionam independente de suas semelhanças culturais. Não 

obstante aos aspectos híbridos que encontramos nessa cena, temos Arantes (2004,  

p. 10) que advoga  sobre a diversidade pertinente da cultura pop, na concepção do 

autor são muitos os valores e características dessa cultura. 

Seguindo ainda a tendência pop no terceiro capítulo (01’ 15”): “Um seminaris-

ta”25 a personagem Escobar, em sua juventude, é visto dançando ousadas coreogra-

fias, até em cima da mesa do refeitório do seminário, ao som de Iron Man, da banda 

de  heavy metal Black Sabbath. Já no quarto capítulo é a vez da música brasileira 

Desabafo de Marcelo D2 (41' 46”), que é usada como plano de fundo musical para 

as cenas das avenidas do atual Rio de Janeiro, com todos os seus congestionamen-

tos e edifícios. A variedade vai além do rock e do hip hop, pois, no quinto e último ca-

pítulo ( 59' 58”) o narrador Dom Casmurro finaliza a sua fala na minissérie ao som do 

samba Juízo Final de Nelson Cavaquinho.

Contudo, observamos que a música clássica também se faz presente durante 

o enredo da minissérie. Através de composições instrumentais como Abertura Capi-

tu,  de Tim Rescala; Besh o drom (keep on walking),  de Fanfare Ciocarlia;  Baile 

strauss,  do Chico Neves,  entre outras composições.  A Música Popular  Brasileira 

(MPB) também é representada no repertório da narrativa: Minhas lágrimas, de Cae-

tano Veloso e Carinhoso, de Toquinho. Com a proposta de unir o clássico ao moder-

no a trilha sonora ainda possui releituras como a música Quem Sabe, de Carlos Go-

mes, feita pelo grupo Manacá. 

Um dos objetivos para o uso da música pop, como já mencionado pelo diretor 

Luiz Fernando Carvalho em entrevista citada anteriormente, é buscar a aproximação 

do público jovem, visto que a minissérie é uma adaptação de um clássico literário.  

Neste sentido, a trilha sonora adotada em Capitu pode ser denominada como “ori-

entação da ação” ou “orientação da função”, conceito empregado por Gill (2002, p. 

248) a uma das características da AD. Na qual o discurso é considerado uma prática 

social: “como atores sociais, nós estamos continuamente nos orientando pelo con-

2

25 Algumas cenas da minissérie são nomeadas. Nesses casos utilizaremos também os títulos das 
cenas para identificá-las. 



texto interpretativo em que nos encontramos e construímos nosso discurso para nos 

ajustarmos a esse contexto” (GILL, 2002, p. 248, grifo do autor). Os preceitos acima 

destacados pelo autor, quando bem utilizados na análise da trilha sonora nos orienta 

a um contexto interpretativo do discurso contemporâneo, já que a intenção do diretor 

é atingir o telespectador jovem. Para Gill (2002, p. 249), o contexto interpretativo não 

é fechado ou mecanicista, pode ser empregado para se referir aos amplos parâme-

tros de uma interação. Ou seja, ao utilizar uma música pop Capitu usa um “canal” 

para entrar no contexto interpretativo do jovem contemporâneo. 

3.2 O visual de Capitu no século XXI

Assim como a trilha sonora, o cenário e o figurino da minissérie recorrem a 

elementos contemporâneos e clássicos, o que consideramos como uma tentativa de 

fazer um elo entre os personagens e o século XIX. Segundo informações do site ofi-

cial de Capitu26, o enredo foi filmado quase inteiramente no “Automóvel Club do Bra-

sil”, um antigo palácio localizado no Centro do Rio de Janeiro. Os ambientes são 

multiplicados através da cenografia, da luz e dos ângulos da câmera, esses efeitos 

proporcionam ao telespectador a representação dos diferentes cantos da memória 

de Dom Casmurro. Segundo Virilio (1994, p. 71), na televisão, a relação com a histó-

ria recai na especificidade do meio que, através do controle do tempo e do espaço, 

se traduz num imaginário de potência e onipresença: “a câmera pode estar em todos 

os lugares, todo tempo”. Ao considerarmos essas características associadas ao de-

senvolvimento tecnológico, nos reportamos a memória discursiva do telespectador, 

já que este usa a representação contemporânea proposta pela minissérie para iden-

tificar as mensagens de uma narrativa passada atribuídas ao enredo.

No cenário não há paredes, as portas móveis variam em beleza e tamanho de 

acordo com a posição social do personagem. Verificamos essa situação no primeiro 

capítulo, nas cenas (15' 55”) quando criadas levam a porta para José Dias entrar, e 

(30' 12”) no momento em que Pádua chega em sua casa e é recebido pela esposa 

Dona Fortunata em uma porta. Na primeira cena, a porta é grandiosa com cortinas e 

adereços clássicos, já no segundo momento, a porta é menor e pobre com aspecto 

deteriorado. Percebemos nessas características do cenário, em ambas as cenas, o 

conflito de classe denominada na AD como uma prática discursiva. 

26 Disponível em: http://capitu.globo.com. Acesso em: 05 jul. 2009.



O prédio onde foram gravadas a maioria das cenas possui em suas paredes 

uma aparência de ruínas, bem como os tetos de cores neutras e descascadas e os 

antigos espelhos aparentemente manchados pelo tempo. O chão do salão é um dos 

recursos cenográficos mais utilizados na narrativa, tem uma cor preta como o de 

uma lousa das salas de aula das escolas, no qual são desenhados paisagens e ob-

jetos que representam a realidade, como no primeiro capítulo (22' 10”), o murro que 

separa as casas dos dois vizinhos foram desenhados no chão, em giz. Um recurso 

metafórico27 do qual subentende-se a capacidade de imaginação das personagens 

para sonhar e idealizar seu próprio mundo. A metáfora utilizada como recursos visu-

ais em Capitu ilustra os discursos de significados múltiplos. Sobre essa pratica Gill  

(2002, p. 248) refere-se a possibilidade da metáfora descrever o mais simples dos 

fenômenos em uma multiplicidade de maneiras. 

Poucos são os objetos de cena, e estes em algumas vezes são semelhantes 

a brinquedos. Destacamos, no primeiro capítulo, o cavalo de Tio Cosme (18' 35”) fei-

to de uma estrutura de metal similar a um quadriciclo com uma cabeça de cavalo es-

culpida, e os passarinhos de madeira criados por Pádua (31' 15”). As cenas fora do 

contexto doméstico também fazem uso da imaginação, pois, de acordo com a des-

crição feita no site da emissora, a rua é representada no mesmo espaço cênico, só 

que recoberto por afiches28 como a cena vista no segundo capítulo (05' 58”) quando 

Bentinho e José Dias passeiam pelas ruas do Rio de Janeiro, ainda no mesmo capí-

tulo os figurantes que aparecem são desenhados em papelão (06' 05”). No quinto 

capítulo, “o mar de ressaca” em que Escobar se afoga é o movimento de um enorme 

plástico balançado pelos próprios atores (20' 44”) misturada a cenas reais do mar.  

Objetos modernos também são perceptíveis na narrativa, ainda no quinto ca-

pítulo, quando os personagens dançam valsa com fones de ouvido, supostamente 

ouvindo um aparelho mp3, na cena Os braços (01' 35”), e na cena Embargos de ter-

ceiros (11' 59”) o narrador atende ao celular e conversa com uma pessoa do outro 

lado da linha, como se esta tivesse a lhe questionar sobre os seus ciúmes. Decorre 

o  seguinte diálogo (11' 59”): “pois não! É natural que me perguntes se, sendo antes 

27 De acordo com Citelli (2007, p. 21), há metáfora quando a significação imediata de um termo é  
substituída por outro com o qual mantém relações de semelhanças ou subentendidos.

2

28 Arte de rua que consiste na sobreposição de cartazes com diferentes rasgos, colagens e interfe-
rências para criar um painel multifacetado. Disponível em: http://capitu.globo.com. Acesso em: 05 jul. 
2009.



tão  ciumento,  não  continuei  a  sê-lo  apesar  do  filho  e  dos  anos.  Sim,  senhor 

continue!”. Essa passagem, no livro, o narrador também conversa, mas não ao tele-

fone e sim com o leitor. Ao entendermos que esses objetos não existiam naquela 

época, percebemos nessas cenas uma “orientação da função” do discurso, de forma 

a induzir a linguagem do século XIX ao contexto tecnológico da atualidade. 

Sob a perspectiva do interdiscurso, percebemos um entrelaçamento de dife-

rentes épocas para compor o figurino das personagens. As roupas remetem à época 

em que se passa o livro. Contudo, elas lembram o visual do teatro, nas cores e ade-

reços. De acordo com depoimento da figurinista Bethe Filipecki29, para fazer prevale-

cer a unidade da obra, foi abolido o ângulo reto nas roupas, não há uma simetria  

perfeita e a forma mais arredondada facilitou a fusão das diferentes épocas. Segun-

do a figurinista, a intenção foi provocar o espectador com vestimentas que ganham 

diferentes formas pelo movimento dos atores e da câmera. 

Daremos destaque na análise ao figurino de  Capitu, já que as suas roupas 

ganham novas significações de acordo com a época em que ela vive. Na juventude, 

a personagem veste roupas claras, com colagens de folhas, flores e coisas que en-

contra no chão (ver anexo – figura 1).  Quando vira mulher e casa com Bentinho, 

sua vestimenta ganha cores quentes, típicas de uma cigana (ver anexo – figura 2). 

Os seus vestidos possuem várias camadas com bordados luxuosos (ver anexo – fi-

gura 3), já os cabelos, antes cacheados e revoltos, ganham penteados elegantes e 

exuberantes que se harmonizam com as roupas. As flores de seu jardim, que se 

prendiam na barra de seu vestido em sua fase de menina, estão presentes nos ar-

ranjos de seus cabelos (ver anexo – figura 4). 

O reaproveitamento de peças de outros personagens também ocorre no enre-

do, o vestido de casamento de Capitu (ver anexo – figura 5), por exemplo, é uma re-

criação a partir de um vestido de Dona Glória, antes de ela enviuvar. Esse recurso 

possibilitou uma comunicação entre as cenas, uma forma de propor “leituras” inaca-

badas que necessitam ser rescritas em outros contextos. Essa mudança de contexto 

torna-se visível nas roupas dessa personagem, pois ela trazia no figurino elementos 

de todas as mulheres do mundo. Em alguns momentos, ela parecia uma espanhola,  

às  vezes uma indiana,  ou  uma mulçumana (ver  anexo  –  figura  6).  Esses véus, 

camadas, sobreposições e chapéus acabaram dando a dimensão mítica que essa 

personagem tem (ver anexo – figura 7).

29 Depoimento disponível em: http://capitu.globo.com  .   Acesso em: 05 jul. 2009.

http://capitu.globo.com/
http://capitu.globo.com/


O figurino também recorre às metáforas, quando este representa através da 

anágua da saia, que tem várias camadas de tecidos luminosos e transparentes, as 

ondas do mar do olhar de ressaca da personagem. Outro elemento que não deve 

passar despercebido em nossa análise é a tatuagem no braço da atriz Letícia Persi-

les que não é escondida em  Capitu,  e ganha continuidade na pele da atriz Maria 

Fernanda Cândido (ver anexo – figura 8). Em várias cenas o desenho da tatuagem 

representa mais uma flor do quintal da menina, ao mesmo tempo em que dá um ar  

de modernidade aquela mulher do século XIX. Diferentemente dos espaços comuns 

e tradicionais das minisséries de época, Capitu tem um cenário aberto a várias inter-

pretações, e um figurino clássico e ao mesmo tempo contemporâneo, invoca a ima-

ginação dos telespectadores através da metáfora. Esse elemento é considerado por 

Citelli (2007, p. 21) como uma figura retórica, ou seja, um importante recurso para 

prender a atenção do receptor nos argumentos articulados pelo discurso, “são ele-

mentos figurativos que conseguem quebrar a significação inicial, própria e esperada 

daquele contexto” (CITELLI, 2007, p. 22). 

3.3 Os opostos se atraem?
Durante o discurso da minissérie são visíveis os encontros de elementos cul-

turais diferentes que permeiam nas características do enredo. Se observados a par-

tir de uma perspectiva culturalista, essa mistura de formas culturais tradicionais e 

modernas, clássicas e populares, resulta o que Burke (2006, p. 31) chama de hibri-

dismo cultural, “devemos ver as formas híbridas como o resultado de encontros múl-

tiplos e não como o resultado de um único encontro”. Ainda seguindo essa linha de 

pensamento Canclini (2006, p. 207) se refere à cultura do nosso tempo como híbri-

da.  Já o pesquisador  Kellner (2001, p.  328),  classifica a coexistência de estilos 

como uma característica pós-moderna, “talvez seja pós-moderna justamente essa 

falta de dominante cultural, a mistura de vários estilos e estratégias estéticas (...)”. 

Esses autores pensam a partir da questão cultural, em que estéticas são de-

senvolvidas a partir do pastiche30, da repetição, da citação e da mistura. Pois, não 

são apenas as linguagens que se cruzam, mas também os seus contextos sociais. 

Esses  fundamentos  regem a narrativa  de  Capitu,  principalmente  nos  elementos 

3 0  “Obra literária ou artística imitada a partir de outra” (FERREIRA, 2000, p. 518).



analisados em nossa pesquisa: a narrativa, a trilha sonora, o cenário e o figurino. 

Não obstante aos significados do hibridismo cultural, Barbero (2004, p. 151) lembra 

da intertextualidade interna, que ocorre na hibridação de “antigos” enredos com lin-

guagens modernas. O autor classifica esse momento no audiovisual como “drama 

do reconhecimento”, isto é, o movimento que conduz do desconhecido ao reconheci-

mento da identidade. O que podemos denominar na AD como a memória discursiva, 

já que ela, assim como o “drama do reconhecimento”, induz o indivíduo à associa-

ção dos significados atribuídos em um contexto a um discurso social anterior.

A hibridação das culturas está mais visível na minissérie quando comparamos 

os contextos sócio-históricos da narrativa, com as imagens e a música representati-

vas da mesma. Por exemplo, no primeiro capítulo quando o narrador apresenta a 

personagem Dona Glória na cena (32' 30”) ao som da música God save the queen 

da banda Sex Pistols. A identificação do híbrido agora se desenvolve através das ce-

nas onde a matriarca com ajuda de escravas veste o espartilho31 e várias anáguas 

para em seguida colocar o clássico vestido preto de viúva, e como plano de fundo o 

som de um rock internacional com batidas fortes.  Nessa cena, característica da 

classe burguesa do Império, percebemos o encontro da cultura tradicional com a 

contemporânea.  Sobre situações como essa Canclini (2006, p. 215) advoga em de-

fesa dessa união, já que na sua concepção “o desenvolvimento moderno não supri-

me as culturas tradicionais”. 

A noção de hibridismo para Bakhtin (1981 apud BURKE, 2006, p. 52) está li-

gada a dois conceitos de linguagem que foram centrais para seu pensamento, a poli -

fonia e a heteroglossia, que se referem à variedade de linguagens que podem ser 

encontradas em um mesmo discurso. Tomemos como exemplo novamente a narrati-

va de  Capitu,  cujas cenas recriam o discurso de Machado de Assis sobre temas 

como a religião, os bons costumes, o patriarcalismo e outros que regem a sociedade 

tradicional brasileira,  através do formato híbrido. Segundo Burke (2006, p.  14),  a 

nossa época é marcada por encontros culturais cada vez mais freqüentes e inten-

sos, “não existe uma fronteira cultural nítida ou firme entre grupos, e sim, pelo con-

trário, um continuum cultural”. 

Nesse sentido a minissérie dá continuidade ao discurso ideológico da obra 

original, por meio de elementos audiovisuais que contextualizam a narrativa no sécu-
31 “A mulher  daquela  época submetia-se ao espartilho,  um acessório  rígido,  feito  de pano forte, 
mantido ereto por varetas feitas de barbatana de baleia” (MALUF e MOTT, 1998, p. 391).



lo XXI.  Em meio aos conceitos já citados a respeito da mistura de significados cultu-

rais, os critérios que nos levam a caracterizar o hibridismo cultural em Capitu são in-

úmeros,  sejam eles tradicionais ou contemporâneos, lingüísticos ou audiovisuais. 

Ainda é preciso lembrar que as culturas são heterogêneas, e de acordo com Burke 

(2006, p. 16), existem diferentes grupos sociais que reagem de modos diversos aos 

encontros culturais.

O processo de hibridização é visto por alguns críticos como uma homogenei-

zação da cultura,  ou seja,  eles temem a perda do original,  segundo Marc Augé 

(1992, apud BURKE, 2006, p.108), o hibridismo é um estágio de uma cultura global. 

Ainda com uma visão pessimista, Arnold Toynbee (1927 apud BURKE, 2006, p.113) 

considera a hibridização uma desintegração cultural, na qual esse processo é consi-

derado uma fragmentação da cultura. Já no grupo dos “partidários do hibridismo”, 

acredita-se que todas as culturas estão envolvidas entre si, principalmente na atuali-

dade onde o processo de globalização é uma constante, “nenhuma delas é única e 

pura, todas são híbridas e heterogêneas”, afirma Edward Said (1997 apud BURKE, 

2006, p. 53).

Ao analisarmos a narrativa aliada a produção dos figurinos e da trilha sonora 

da minissérie, observamos uma relação esteticamente híbrida entre tradição e mo-

dernidade, na qual segundo Canclini (2006, p. 22) “(...) o culto tradicional não é apa-

gado pela industrialização dos bens simbólicos”. Pois, apesar do advento das músi-

cas contemporâneas, os processos tradicionais do discurso sobrevivem no enredo.

Diante das inúmeras interpretações do sistema de culturas híbridas, Burke 

(2006, p. 18) atenta para as conseqüências desse processo cultural, tendo em vista 

que a hibridização de forma rápida inclui a perda de raízes locais e de tradições regi -

onais. Contudo, o autor afirma que essa perda não é total, “o que começa como mis-

tura acaba se transformando na criação de algo novo e diferente” (BURKE, 2006, p. 

73).



4. Considerações Finais

Ao adotar elementos modernos como uma trilha sonora composta por músi-

cas clássicas, samba, rock e músicas de bandas internacionais e nacionais, bem 

como uso de objetos tecnológicos em suas cenas, como mp3 e celular, e assumir a 

tatuagem no braço da atriz Letícia Persiles (Capitu jovem), entre outras situações, 

Capitu reforça o caráter atemporal e universal da obra de Machado de Assis. Duran-

te os cinco capítulos o enredo mescla características do cinema mudo (nas cenas 

que representam as lembranças do narrador), da ópera (nos instantes em que as 

cortinas abrem e fecham como início término de uma apresentação) e do teatro (nas 

interpretações dos atores). Através desses aspectos híbridos percebemos que as 

formações discursivas da minissérie, na ordem do discurso, representam as forma-

ções ideológicas do contexto do qual ela faz parte. Em relação a esses aspectos vi-

gentes na minissérie, vale lembrar o pensamento de Danton (2000, p. 08) sobre a 

cultura pop: 

A arte de cada época é feita com os meios, os recursos e as 
demandas dessa época e no interior dos modelos econômicos 
e  institucionais  nela  vigentes.  Todavia,  excepcionalmente,  os 
meios massivos podem, como sabemos, abrir espaços para a 
cultura erudita ou a cultura popular.



Em conformidade com Bakhtin (1995 apud MENDES, 2008, p. 169), toda lin-

guagem é dialógica,  sendo o dialogismo pensado em dois planos:  por  um lado, 

como a relação entre discursos; por outro, a partir da relação entre sujeitos. Em nos-

sa pesquisa o plano adotado foi o primeiro, no qual, de acordo com esse autor, refe-

re-se à interdiscursividade, conceito associado aos estudos sobre sentidos. Já que 

no discurso de  Capitu  podemos elencar sentidos históricos, sociais e ideológicos 

distintos dialogando entre si pelo interdiscurso. Isso quer dizer que no discurso da 

minissérie encontramos características  pop da sociedade contemporânea e vozes 

de outras narrativas, como as referências feitas à história romana, as citações bíbli-

cas, etc. Ou seja, é um discurso marcado pela presença do outro, de um já-dito que 

materializa-se no discurso audiovisual da atualidade. 

Lembramos novamente das músicas internacionais presentes no contexto da 

narrativa, dessa vez como um indício da cultura pop miscigenada. Para essa afirma-

ção nos apoiamos nos conceitos de Salzstein (2006, p. 261), quando afirma que do 

ponto de vista de uma experiência brasileira a cultura pop é um fenômeno com influ-

ências internacionais. Contudo, a autora admite a contribuição da cultura local para 

compreensão do processo pop global. Ou seja, ainda que haja uma “internacionali-

zação” na trilha sonora da minissérie, as características da cultura local atribuem o 

sentido nacional da obra machadiana.

Ao estudarmos o processo cultural no qual se desenvolve o enredo da minis-

série percebemos ainda que a fusão de elementos semelhantes e antagônicos está 

presente nas formas simbólicas do discurso de Capitu, como os cenários, o figurino, 

as músicas, entre outros. Portanto, ao longo do percurso por nós empreendido, ten-

tamos explicar  os significados que essas características pretenderam adaptar da 

obra original, assim também como a sua representação no contexto contemporâneo.

Diante do que foi analisado e descrito nesta pesquisa, consideramos que as 

concepções de discurso, interdiscurso, memória discursiva, e hibridismo cultural res-

pondem nossos anseios a respeito da adaptação de uma obra literária clássica para 

o um dos meios de comunicação de massa do século XXI mais utilizado pela socie-

dade. De forma que os aspectos discursivos utilizados na produção da minissérie vi-

eram contextualizar os seus significados para o telespectador, facilitando assim a 

acessibilidade do conteúdo ideológico da obra original. Segundo Costa (2002, p. 41), 



a cultura popular diferencia-se da cultura clássica, não em seu conteúdo, mas na 

sua acessibilidade. 

Podemos afirmar que a adaptação foi fiel ao discurso ideológico de Dom Cas-
murro, contudo, para se fazer compreender no contexto da sociedade atual, fez uso 

de elementos contemporâneos ao longo da sua narrativa. Nesse sentido, este traba-

lho considerou os pensamentos de Foucault (2002, p. 93) de que o discurso não 

pode ser apenas analisado sob seu aspecto lingüístico, mas, como já ressaltamos 

no início do capítulo três, devemos considerar na AD sua abrangência nos proces-

sos históricos, sociais e ideológicos. O que significa também que a formação discur-

siva é o lugar da construção de sentido.

Isso posto, esperamos ter alcançado o objetivo de apresentar através das ca-

racterísticas analisadas, que a minissérie Capitu, da Rede Globo de Televisão, tor-

na-se através do seu discurso uma versão  pop  da obra clássica  Dom Casmurro. 

Desejamos que o estudo que ora encerramos possa contribuir para uma pesquisa 

futura, que pretendemos desenvolver sobre a recepção do telespectador a referida 

minissérie. Almejamos, ainda, que as análises feitas auxiliem em outras pesquisas 

relacionadas às adaptações literárias para o audiovisual.  
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Anexo

Figura 1:

A personagem Capitu na sua fase jovem (atriz Letícia Persiles).



Figura 2:

 
A personagem Capitu na fase adulta (atriz Maria Fernanda Cândido).

Figura 3:



 Capitu com um dos seus vestidos luxuosos.

Figura 4:



 Capitu com um penteado exuberante. 

Figura 5:

Bento Santiago (ator Michel Melamed) e Capitu com trajes de casamento.

Figura 6:



Capitu dançando como uma espanhola. 

Figura 7:

Capitu usando um véu que deixa seus olhos em destaque.

Figura 8:



Capitu e Bento Santiago. Na cena a tatuagem da personagem fica visível.


