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            “Entre luz e fusco, tudo há de ser breve como esse instante.” 
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RESUMO 
 

COCA, Adriana Pierre. Tecendo Rupturas: o processo da recriação televisual de 

Dom Casmurro. Dissertação de Mestrado. Universidade Tuiuti do Paraná, Curitiba, 

2013. 

 

O propósito da pesquisa é discorrer sobre os processos de ruptura com a linguagem 

clássica das narrativas ficcionais televisuais na recriação do romance Dom Casmurro, 

que é a microssérie Capitu (2008) da TV Globo, sob o viés das relações cronotópicas e 

intermidiáticas. A hipótese que se levanta é que Capitu renova na forma como mescla 

linguagens e subverte o espaço-tempo. A metodologia adotada é a transmetodologia 

(MALDONADO, 2011), que perpassa três dimensões: a contextualização do objeto, a 

pesquisa empírica e a teórica. A fundamentação teórica basilar é constituída, 

sobretudo, dos conceitos de cronotopo e carnavalização de Mikhail M. Bakhtin e a 

Teoria da Intermidialidade (GLÜVER, 2006), que permite observar as diferentes 

formas de artes estabelecidas em um determinado texto, conceitualmente fundidas. A 

reflexão tem início com a discussão sobre a linguagem televisual na 

contemporaneidade e a contextualização das novas lógicas impostas pelo atual 

contexto da convergência midiática. Informações importantes para se compreender 

porque foi possível uma produção com as características apresentadas em Capitu. A 

investigação avança com a exposição das matrizes de base para a construção das 

narrativas de ficção na TV, momento em que são apresentadas as continuidades 

aderentes à linguagem convencional da televisão, que são mantidas na microssérie. Em 

seguida, a análise e interpretação de cenas, que constituem a pesquisa empírica, 

relacionando os textos que dialogam, como se concretiza a subversão do cronotopo 

(GATTI, 2012) e em que momentos observa-se a carnavalização, etapas em que as 

rupturas observadas são colocadas em discussão. O trabalho interessa às Ciências da 

Comunicação, uma vez que a televisão é o principal veículo de comunicação de massa 

no Brasil e a ficção ocupa um espaço significativo na programação das emissoras 

abertas. Conclui-se que Capitu é um produto intermidiático que traz à tona a 

reconfiguração dos novos modos de se produzir e narrar na TV, apresentando uma 

ambiguidade diegética, que coloca o telespectador em contato com um texto 

inquietante e que pode conduzir à reflexão. 

 

Palavras-chave: Ficção Seriada; Recriação Televisual; Microssérie Capitu; Subversão 

Cronotópica; Relações Intermidiáticas. 
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ABSTRACT 

 

COCA, Adriana Pierre. Weaving Ruptures: the process of recreating televisual 

Don Casmurro. Master's Thesis. Tuiuti University of Paraná, Curitiba, 2013. 

 

The purpose of the research is to discuss processes break with the classical language of 

televisual narrative fictional recreation of the novel Don Casmurro, which is the 

micro-series Capitu (2008) TV Globo, under the relations chronotopic and 

intermediality. The hypothesis that arises is that Capitu renews in how languages mix 

and subverts spacetime. The methodology adopted is transmethodology 

(MALDONADO, 2011), which runs through three dimensions: the contextualization 

of the object , the empirical research and theoretical. The theoretical basilar consists 

mainly of the concepts of chronotope and carnivalization Mikhail M. Bakhtin and the 

Theory of intermediality (GLÜVER, 2006), which allows to observe the different art 

forms established in a given text, conceptually merged. The reflection begins with a 

discussion of the contemporary televisual language and context of the new logic 

imposed by the current context of media convergence. Important information to 

understand why production was possible with the features listed Capitu. The research 

progresses with exposure matrices as a basis for the construction of narrative fiction on 

TV, at the continuities are presented adhering to language conventional television, 

which are maintained in micro-series. Then , the analysis and interpretation of scenes , 

which constitute the empirical research relating the texts that related how it operates 

subversion of chronotope (GATTI, 2012) and at what times is observed 

carnivalization, steps on the breaks observed are placed on the table. The work matters 

to Communication Sciences, since television is the main vehicle of mass 

communication in Brazil and fiction occupies a significant space in the programming 

of the stations open. We conclude that Capitu is a intermidiality product that brings 

out the reconfiguration of new ways to produce and narrate on TV, presenting an 

ambiguity diegetic, which puts the viewer in touch with a text unsettling and can lead 

to reflection. 

 

Keywords: Serial Fiction; Recreation televisual; Micro-series Capitu; Subversion 

Chronotopic; Relations Intermediality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ficção está se reinventando diante das novas maneiras de ver e produzir 

televisão, sobretudo porque hoje o telespectador solicita uma TV que possa ser 

encontrada em outras telas, como o celular e o computador, além do tradicional 

aparelho de televisão. Segundo Lúcia Santaella, a ubiquidade ou pervasividade 

“destaca a coincidência entre deslocamento e comunicação” e permite essa nova 

realidade, num contexto cultural que valoriza sobremaneira a mobilidade. A 

ubiquidade ou pervasividade alude à ideia de conteúdos disponíveis para serem 

acessados em qualquer lugar e a televisão está se incorporando a comunicação móvel 

(SANTAELLA, 2010, p. 17). 

A televisão tem um impacto que merece ser observado, porque mesmo com a 

velocidade com que as mídias digitais remodelam os modos de se comunicar, a TV se 

mantém como o meio de comunicação de maior penetração no Brasil: 97,2% da 

população têm pelo menos um televisor em casa
1
. É, sem dúvida, um meio de 

expressão e significação importante entre os brasileiros.  

Segundo o Anuário OBITEL – Observatório Ibero-americano de Ficção 

Televisiva, a ficção televisual ocupou 19% da grade de programação das emissoras 

abertas em 2012
2
. Informação (25% da grade) e ficção somam 44% da programação 

dessas emissoras, sinalizando a importância do gênero teledramaturgia. Destaque para 

o crescimento significativo da produção e exibição de ficção nas TVs pagas: em 2009, 

05 títulos; em 2010, esse número subiu para 15 títulos, em 2011, 27 produções e em 

2012, 18 programas inéditos de ficção realizados para TV paga foram colocados no ar. 

É importante ressaltar que todos os trabalhos de ficção inéditos produzidos na TV 

                                            
1
 Resultado de 2012 para a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD), realizada 

anualmente pelo IBGE, relativas a TIC (Telefones Fixos e Celulares, Microcomputadores, Internet, 

Rádio e Televisão). Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2011/default_sintese.sh

tm>. Acesso em: 11.08.2013 às 21h12. 
2
 No Brasil, são seis redes nacionais de televisão aberta (Globo, Record, SBT, Bandeirantes e Rede 

TV, privadas, e a TV Brasil, pública). Com exceção da Rede TV, todas as outras produziram e 

exibiram programas de ficção em 2012, segundo dados do Anuário Obitel – Observatório Ibero-

americano de Ficção Televisiva de 2013. 
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brasileira em 2012 são produção nacional (LOPES; MUNGIOLI, 2013, p.129, 132 e 

137).  

Nesse contexto, esta investigação elegeu como principal objeto de estudo a 

minissérie. O corpus delimitado por esta pesquisa é a microssérie Capitu, que foi ao ar 

em 05 capítulos, de 09 a 13 de dezembro de 2008, às 23 horas. A terminologia 

microssérie foi adotada pela TV Globo para nomear histórias de ficção seriada em 

poucos capítulos. É por isso que vamos nos referir à produção como microssérie, que é 

uma derivação de minissérie. 

Mesmo com curta duração, Capitu causou um impacto que reverbera até hoje 

quando recorremos à memória recente da teledramaturgia. A produção é uma 

homenagem ao centenário da morte do escritor Machado de Assis (1839 - 1908) e foi 

baseada no romance Dom Casmurro, uma das obras mais lidas da literatura brasileira, 

escrita em 1899 e publicada no ano seguinte.  

Luiz Fernando Carvalho dirige e assina o texto final, ao lado de Euclydes 

Marinho. Carvalho é um realizador que transita entre o cinema e a televisão e sempre 

esteve à frente de projetos pouco convencionais na TV, como Hoje é dia de Maria 
3
,
 

de 2005, que foi ao ar em duas temporadas, uma mistura de folclore e teatro, com 

muitos elementos simbólicos, inspirada no texto do dramaturgo Carlos Alberto 

Sofredini, e A pedra do reino
4
, de 2008, uma homenagem aos 80 anos do escritor 

paraibano Ariano Suassuna. Esse último e Capitu fazem parte do Projeto Quadrante, 

proposto por Luiz Fernando Carvalho à TV Globo, que tem como objetivo traduzir ou, 

talvez seja mais adequado dizer, recriar obras da literatura brasileira, com elenco e 

mão de obra dos lugares onde as produções são gravadas, além de atores da Rede 

                                            
3
 A primeira temporada de Hoje é dia de Maria foi ao ar pela TV Globo de 11 a 21 de janeiro de 2005 

e a segunda temporada de 11 a 15 de outubro de 2005. A minissérie misturou a linguagem do teatro de 

bonecos à linguagem do vídeo e também fez uso de animação gráfica. Todas as cenas foram gravadas 

em um Domus, uma espécie de cúpula, que abrigou um cenário em 360° chamado de ciclorama. Em 

seu interior, as imagens foram pintadas à mão. Cenário e figurino foram produzidos a partir de 

material reciclado. 
4
 A pedra do reino é baseada no livro O Romance d’a Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai-

e-Volta. É uma coprodução da TV Globo com a produtora independente Academia de Filmes e foi 

rodada em 16 mm, só depois finalizada em alta definição. As filmagens aconteceram na cidade de 

Taperoá, no interior da Paraíba. 
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Globo. As outras duas obras planejadas para serem produzidas são: Dois irmãos, de 

Milton Hatoum e Dançar tango em Porto Alegre, de Sérgio Faraco
5
. 

O romance Dom Casmurro já foi adaptado para o cinema, em 1968, como 

Capitu, dirigido por Paulo César Saraceni e escrito por Lygia Fagundes Telles e Paulo 

Emílio Sales Gomes, e também em 2003, com o longa-metragem Dom, que foi 

dirigido e roteirizado por Moacyr Góes. Na TV, é a primeira vez que Dom Casmurro 

renasce, embora os temas adaptados da literatura sejam recorrentes nas minisséries.  

O questionamento que se impõe ao longo das reflexões empreendidas na 

pesquisa, acerca do objeto e seus desdobramentos, é: como foram articuladas as 

relações de espaço-tempo sob o viés da intermidialidade na microssérie Capitu, que a 

caracteriza como uma narrativa que rompe com as matrizes convencionais de contar 

histórias de ficção na TV?  

Portanto, a pesquisa objetiva identificar essas relações intermidiáticas 

estabelecidas na construção da narrativa, questionar quais as linguagens que estão em 

diálogo e de que maneira essas linguagens são referenciadas; analisar a microssérie 

com base nos estudos do filósofo russo Mikhail M. Bakhtin, sobretudo os conceitos de 

cronotopo, o espaço-tempo indissociável que reflete o momento histórico e também o 

conceito de carnavalização, que tem como base a ambiguidade e compreender como a 

narrativa subverte (ou não) o cronotopo, já que a pesquisa parte da inquietação com a 

articulação do espaço-tempo. 

Para alcançar os objetivos elencados, o trabalho se propõe a conduzir um estudo 

sobre a recriação televisual de Dom Casmurro e suas implicações cronotópicas. É uma 

pesquisa sobre a adaptação literária para a televisão, sobretudo, a recriação televisual 

da literatura de modo intermidiático, com interações e fusões com as artes e com 

outras mídias, no sentido germânico do termo mídia, como suportes comunicativos, 

performances, danças, o corpo, a tela, a pintura etc (GLÜVER, 2006). 

A principal metodologia adotada por esta investigação é a análise do texto 

televisual. O trabalho pode ser dividido em três momentos: a primeira parte é a 

pesquisa bibliográfica e a fundamentação teórica; em seguida, a análise de cenas, 

apontando em quais momentos a intermidialidade acontece, quais as linguagens 

                                            
5
 Disponível em: <http://quadrante.globo.com/>. Acesso em: 03.11.2012 às 12h58. 
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evidenciadas e como se deu a construção do espaço-tempo nessa inter-relação e, por 

fim, a interpretação do que foi observado, que é, principalmente, a interface entre as 

linguagens na narrativa televisual, como o cinema, as artes visuais, o teatro e a ópera e 

a subversão do espaço-tempo, que une elementos da contemporaneidade e do século 

XIX e coloca em cena passado e presente ao mesmo tempo. 

Deve-se levar em consideração que, no percurso investigativo, o viés 

metodológico mais adequado foi sendo construído no encaminhamento da pesquisa, 

depois que o desenvolvimento teórico foi aprofundado e o corpus do estudo, nesse 

caso, a microssérie Capitu, foi revisto por muitas vezes e examinado com base nas 

indagações propostas nos objetivos da pesquisa e que também surgiram no processo de 

análise. Em se tratando de um produto televisual, passa-se pela pesquisa descritiva e 

explicativa da produção observada e também pela seleção dos trechos mais 

significativos da narrativa, que permitiram endossar a reflexão. A opção foi pela 

pesquisa qualitativa, já que se buscou a análise dos processos de significação, 

articulados no espaço-tempo (cronotopo) sob o viés intermidiático.  

Para que a metodologia estivesse em sintonia com a problematização da 

pesquisa e atendesse aos objetivos que se pretendia alcançar, a concepção 

transmetodológica (MALDONADO, 2011) pareceu a mais indicada na condução do 

trabalho, porque une pensamento e experiência, conjugando os saberes, as vivências e 

os procedimentos metodológicos. A perspectiva transmetodológica perpassa três 

dimensões: a contextualização do objeto/problema, já que o contexto é que “define as 

relações do objeto de investigação com o conjunto da realidade (s)” (MALDONADO, 

2011, p. 282); no segundo passo, a pesquisa empírica, que, nessa investigação, 

coincide com a observação do corpus e os resultados obtidos dessa experiência; a 

terceira dimensão, não menos importante e fundamental para a interpretação do que foi 

percebido na etapa da pesquisa empírica, é a teórica. Essas dimensões, embora aqui 

mencionadas como se fossem etapas bem definidas, não são estanques e se convergem 

oferecendo uma leitura sem condicionamentos rígidos, que permitem uma construção 

do conhecimento de maneira criativa. 

Sendo assim, o processo de investigação foi ancorado nas orientações de Robert 

Stam (2006), professor da Universidade de Nova Iorque, que alerta que a adaptação 
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literária para o audiovisual deve ser pensada além das preocupações sobre fidelidade 

ao texto-fonte. Para Stam, o texto-fonte e o texto-adaptado devem ser observados 

como uma “interação produtiva” e, portanto, “um processo dialógico em andamento”. 

Stam reflete sobre as adaptações da literatura para o cinema e afirma que uma 

adaptação literária se faz com várias referências e que esta resulta em outro texto, 

transmutado ou recriado. O prefixo trans enfatiza a mudança e o prefixo re a função 

recombinante da adaptação. 

Roland Barthes também transita por esta via, sinaliza que a adaptação é um 

texto visto como “um espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se contestam 

escritas variadas, nenhuma das quais é original: o texto é um tecido de citações, saídas 

dos mil focos da cultura.” (BARTHES, 2012, p. 62). A proposta de Barthes, que 

compreende o texto em sua etimologia - tecer, enredar e dar vida a uma rede textual de 

sentido conduz ao conceito de intermidialidade
6
. As relações intermidiáticas observam 

as diferentes formas de artes estabelecidas em um determinado “texto”, 

conceitualmente fundidas e não apenas justapostas, a intermidialidade se preocupa 

com a lógica das interações e se diferencia, assim, dos conceitos de mixmídia 

(combinação) ou multimídia (justaposição), como aponta Claus Glüver (2006). 

Se pensarmos nas três subcategorias intermidiáticas (transposição, combinação 

e referência intermidiática) sugeridas pela pesquisadora Irina Rajewsky (2012a), da 

Universidade de Berlim, Capitu cristaliza todas elas num único texto. Rajewsky 

propõe a intermidialidade em um sentido mais restrito, pensada somente como uma 

transposição literária, que é o caso da microssérie, também podendo ser vista como 

uma combinação de mídias (mixmídia) ou quando as referências intermidiáticas 

aparecem apenas como referências claras a outras artes.  

Entre os diálogos intermidiáticos observados na microssérie Capitu, há 

referências facilmente identificáveis, como a citação ao filme Othello, dirigido por 

Orson Welles; também são percebidas outras manifestações de artes com mais 

sutileza, como a caracterização de personagens delineadas a partir da Commedia 

                                            
6
 O termo intermídia foi introduzido por Dick Higgins, em 1966, em um ensaio intitulado Intermedia, 

Something Else Newsletter. Existem duas fortes correntes de estudos que despontam: uma entre os 

pesquisadores alemães que se dedicam à Teoria Literária, e outra no Canadá, pontualmente na 

Universidade de Montreal, principalmente a partir de 1997, quando foi criado o CRI (Centre de 

Recherche sur l´Intermédialité). 
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dell’arte, e outras em perfeita fusão com a narrativa, como o fato de a protagonista 

Capitu usar trajes de inspiração impressionista, adequados à época histórica (século 

XIX), e sem disfarçar a tatuagem de flores no braço. 

O conceito de intermidialidade foi revelador para traçar as premissas mais 

amplas do objeto; já os conceitos de cronotopo e carnavalização, de Mikhail Bakhtin, 

importantes para compreender de que maneira as relações de produção de sentido e 

ressignificação aparecem na construção do espaço-tempo da narrativa. Esses conceitos 

deram sustentação teórica, porque se compreende que são basilares para refletir sobre 

uma produção que mistura temporalidades e linguagens. 

Reitera-se que a discussão sobre o cronotopia é chave para o desenvolvimento 

da pesquisa, já que a subversão da cronotopo tece a principal ruptura observada na 

construção da narrativa. O cronotopo é um termo cunhado por Bakhtin que designa um 

espaço-tempo indissociável que revela a representação do mundo, da sociedade em 

que os romances se passam. É na literatura que o autor desenvolve seus estudos, que 

são perfeitamente aplicáveis às narrativas ficcionais audiovisuais.  

Parte-se do pressuposto que, em Capitu, houve uma subversão do cronotopo; as 

representações de espaço-tempo foram articuladas e, ao mesmo tempo, desconstruídas 

com a presença de elementos da contemporaneidade incorporados à narrativa 

televisual, que se passa no tempo histórico do século XIX. Essa reflexão faz parte dos 

estudos, ainda em andamento, desenvolvidos por José Gatti, que se debruça sobre o 

assunto; é dele a reflexão sobre a subversão do cronotopo, a partir da conceituação de 

cronotopia de Mikhail Bakhtin. 

A história do romance Dom Casmurro é conhecida do público
7
, se passa na 

cidade do Rio de Janeiro, entre os anos de 1857 e 1875, segunda metade do século 

XIX. O narrador, Dom Casmurro, vive solitário em uma casa construída à semelhança 

da que viveu na adolescência, quando se apaixonou pela vizinha Capitu, de quem não 

                                            
7
 O romance é considerado uma das obras fundamentais da literatura brasileira e a obra-prima do 

escritor Machado de Assis e já foi traduzido para várias línguas. Portanto, é conhecida do público 

nacional e internacional. Essas e outras informações podem ser consultadas na página da Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, um site espanhol que lançou em 2013 um material com a vida e obra 

detalhada do escritor Machado de Assis. Disponível em: 

<http://www.cervantesvirtual.com/portales/joaquim_maria_machado_de_assis/>. Acesso em: 07. 

09.2013 às 13h19. 
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esquece os “olhos de ressaca, de cigana oblíqua e dissimulada”. Dom Casmurro, 

quando ainda era chamado de Bentinho (Bento Santiago), vai para o seminário, por 

conta de uma promessa de sua mãe. Desiste de ser padre, se forma em Direito e se casa 

com Capitu com quem tem um filho, e após a morte de seu melhor amigo, o ex-

seminarista Escobar, passa a alimentar uma desconfiança doentia e a acreditar 

piamente que Capitu e Escobar foram amantes. O romance se alicerça na dúvida, que 

durante a “meninice” é alimentada pela personagem José Dias, o agregado da família 

de Bentinho, que coloca em xeque a idoneidade de Capitu. Quando adulto, o frágil 

Bentinho parte de suas próprias observações para ancorar a dúvida. A essência da 

história do livro é a ambiguidade. A confirmação se houve ou não a traição, jamais foi 

dada pelo autor Machado de Assis. 

E a ambiguidade também alicerça toda a narrativa televisual e se constitui como 

uma das principais ousadias da microssérie. Os elementos que concebem a mise-en-

scène, a luz, o figurino e o cenário são reveladores da dubiedade associada à 

personagem Capitu e aparece nas nuances do texto, inclusive na construção do espaço-

tempo, como já mencionado. Essas breves observações já oferecem pistas da razão de 

essa recriação televisual ser um corpus que pode oferecer muitas possibilidades para se 

pensar o cronotopo. 

Leva-se em conta também que toda adaptação é a carnavalização do texto-

fonte e que a subversão do cronotopo é um dos elementos que indicam isso na 

microssérie e considera-se, ainda, que o conceito de carnavalização desenvolvido por 

Bakhtin se alicerça sob a ambiguidade. A pesquisa do autor sobre o carnaval foi 

direcionada para a literatura do escritor francês François Rabelais. Nela, as figuras do 

povo são as personagens principais que “(...) ofereciam uma visão do mundo, do 

homem e das relações humanas totalmente diferentes, deliberadamente não oficial.” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 11). Capitu está nesse limiar que beira o “não oficial”, é um 

paradoxo, desconcertante e poético, como solicitam os trabalhos inovadores, e provou 

que é possível fazer televisão de qualidade, navegando por uma ambiguidade diegética 

que rompe com os padrões clássicos da linguagem televisual.  

É dessa forma que o presente trabalho busca compreender como foi esse 

processo de recriação. Para tanto, a organização dos capítulos foi pensada para dar 
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conta, primeiramente, da contextualização do momento histórico em que hoje estão 

inseridas as narrativas ficcionais na televisão e trazer à reflexão as matrizes dessas 

narrativas ficcionais, como o melodrama e o folhetim. Por isso, a dissertação abre com 

o capítulo: A Reconfiguração dos Paradigmas Televisuais, que traça de maneira 

breve como foi o processo histórico de convergência das mídias, até a chegada das 

chamadas “novas mídias”, colocando em discussão como uma produção como Capitu 

surgiu nesse cenário. Relacionam-se as características das narrativas ficcionais 

convencionais na TV e observam-se quais são as continuidades, o que foi mantido 

dessa linguagem na microssérie. 

No capítulo seguinte, Entre Diálogos, a preocupação foi conceituar as 

relações intermidiáticas, apontar e compreender como esse processo foi estabelecido, 

para, no capítulo III, evidenciar em que momentos as rupturas se deram em relação ao 

espaço-tempo, provocando a subversão do cronotopo. Esse capítulo tem parte do título 

da pesquisa, Tecendo Rupturas, e é mais minucioso na análise de cenas, ancorado 

nos conceitos de cronotopo e também de carnavalização, importantes para se pensar a 

questão das ambivalências.  

Salienta-se que Dom Casmurro é uma das obras mais comentadas da literatura 

brasileira. Com as transposições para o audiovisual também foi assim, muitos 

trabalhos acadêmicos foram escritos sobre o tema. Destacam-se alguns: uma tese 

defendida sobre as duas adaptações da obra para o cinema
8
. Dissertações de mestrado 

com recortes sobre o papel da memória
9
 e a barrocalização da obra na releitura 

televisual
10

. Há uma dissertação em andamento
11

, que direciona a discussão para os 

conceitos de formação crítica dos receptores e verifica até que ponto a microssérie 

Capitu é ou vai além de um produto de massa. Nos programas de mestrado e 

doutorado em Letras, foram diversas reflexões; os variados recortes têm em comum a 

                                            
8
 Dom Casmurro: a encenação de um julgamento na adaptação cinematográfica de Moacyr Góes e 

Paulo César Saraceni, defendida em 2008, por Almir Guilhermino Silva na Universidade Federal de 

Alagoas. 
9
 Recordações à Luz da TV: construções televisivas de memória-indivíduo-sentimento, defendida em 

2011, na Unisinos, por Alex Damasceno. 
10

 Dissertação desenvolvida no programa de Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. A 

adaptação barroca de Dom Casmurro para Capitu: do livro ao corpo na TV, defendida em 2012, por 

Luiza Maria Almeida Rosa. 
11

 Dissertação sendo desenvolvida pela mestranda Ana Paula Heck no Programa de Mestrado em 

Comunicação na Universidade Federal do Paraná. 
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preocupação com as diferenças e arranjos feitos do texto-fonte para o audiovisual, o 

que se perdeu ou manteve. Artigos, publicados e apresentados em congressos, também 

verifica-se com recorrência
12

. Dois projetos de pesquisa vinculados ao CNPq também 

devem ser lembrados, são eles: Adaptações experimentais na televisão brasileira: A 

pedra do reino e Capitu
13

, que tem como base para a investigação a teoria cognitivista, 

e A produção de sentido por meio da linguagem televisual: gêneros, temas e discursos 

na microssérie Capitu
14

, que teve como foco o diálogo entre comunicação e cultura na 

construção da imagem do povo brasileiro.  

Muitas observações feitas pelos pesquisadores do Obitel e pelo grupo de 

trabalho de Ficção Seriada do Intercom contribuíram para o recorte deste trabalho. No 

entanto, a importância da pesquisa se deve, sobretudo, à leitura em relação ao 

cronotopo e a subversão desse conceito, inspiradas nas pesquisas de José Gatti.   

Buscou-se uma leitura pautada nas observações do relatório sobre o artigo Capitu: 

uma nova maneira de se relacionar com a televisão
15

. O autor, Igor Sacramento, 

alertou que a análise, muito inspirada na teoria do cinema, “traz de volta a mídia, o 

suporte e suas linguagens para o centro” 
16

, mas, em contraponto, pode negligenciar os 

“processos culturais, institucionais e econômicos que envolvem a produção de 

formatos e programas de televisão” (Idem) e, por isso, o grande desafio seria 

reconquistar o objeto sem perder os processos e pensar “os processos que permitiram a 

própria existência de uma produção tão experimental e inovadora e que foi bastante 

saudada pela sua qualidade estética.” (Idem). A reflexão que vem a seguir tem esse 

propósito.  

 

 

                                            
12

 Por exemplo, o texto A narrativa impressionista de Machado de Assis e a atitude expressionista do 

diretor Luiz Fernando Carvalho, publicado em dezembro de 2012 na Revista CASA – Cadernos de 

Semiótica Aplicada. 
13

 Coordenado pelo Prof. Dr. Renato Pucci, docente da Universidade Anhembi-Morumbi, em São 

Paulo, ainda em andamento. 
14

 Coordenado pela Prof.ª. Dr.ª Maria Cristina Palma Mungioli, da Universidade de São Paulo, já 

encerrado. 
15

 Artigo apresentado no GT – Ficção Seriada, durante o XXXV Congresso de Ciências da 

Comunicação (INTERCOM), em Fortaleza/CE, realizado de 03 a 07 de setembro de 2012.  
16

 Relatório do artigo Capitu: uma nova maneira de se relacionar com a televisão. Para consulta ao 

relatório na íntegra, veja apêndice B do trabalho. 
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2 A RECONFIGURAÇÃO DOS PARADIGMAS TELEVISUAIS 

 

A comunicação é o cerne da sociedade contemporânea, que se movimenta e 

interage por meio de diferentes telas. A televisão é uma dessas telas, uma mídia 

tradicional que precisou se reconfigurar, se relacionando de maneira intensa com as 

novas tecnologias de comunicação.  

Este capítulo propõe-se a refletir sobre essas transformações, que 

desencadearam, por exemplo, as narrativas transmídia, como a microssérie Capitu 

(2008), corpus da pesquisa. O panorama que introduz o trabalho possibilita perceber 

que não é só a TV que está mudando; de certo modo, vivenciamos “um novo 

paradigma de pensamento” (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 73).  

A reflexão inicial também visa apontar e compreender as continuidades das 

características basilares das narrativas ficcionais televisuais na produção analisada, 

como o melodrama, considerado uma matriz cultural da América Latina (MARTÍN-

BARBERO, 2009). Características que, mesmo diante das mudanças no âmbito 

comunicacional, ainda resistem e se mantêm, mas renovando-se em seus formatos.  

O capítulo encerra-se com a apresentação do Projeto Quadrante, do qual faz 

parte Capitu, que foi o segundo trabalho realizado dentro da proposta do projeto, 

idealizado pelo autor e diretor Luiz Fernando Carvalho. A primeira produção foi a 

microssérie A pedra do reino (2007).  

A partir daí é possível dar início à análise do corpus propriamente dita, depois 

que o cenário que o envolve foi traçado e o objeto de pesquisa observado por um olhar 

de fora, não alheio, mas necessário para que se possa mergulhar no objeto/problema 

em posse das informações imprescindíveis para encará-lo de frente, ou seja, sob uma 

perspectiva que permite compreendê-lo com profundidade.  

Esta discussão introdutória corresponde à primeira dimensão estabelecida como 

metodologia do trabalho, segundo o viés da transmetodologia (MALDONADO, 2011), 

quando procura se contextualizar o objeto/problema, etapa fundamental para perceber 

o porque ser possível a construção de uma narrativa ficcional com as características da 

microssérie Capitu em uma emissora de TV aberta brasileira, como a TV Globo, que é 

hegemônica na área. 
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2.1 AS NARRATIVAS FICCIONAIS E OS NOVOS MODOS DE VER TV 

 

Com o avanço da internet, sobretudo o advento das redes sociais, como o 

facebook e o twitter, a televisão foi obrigada a realizar estratégias casadas com outras 

mídias de maneira mais intensa, um reflexo do momento de profundas transformações 

socioculturais que alguns pesquisadores nomeiam cultura digital, outros cibercultura. 

Lúcia Santaella (2003) considera o rápido desenvolvimento da multimídia um dos 

aspectos mais significativos da evolução digital, porque a multimídia une as principais 

formas de comunicação: a escrita, a audiovisual, as telecomunicações e a informática. 

A internet é multimídia e a principal representante das chamadas “novas mídias”. 

Nas palavras de Lev Manovich, 

 
(...) as novas mídias são objetos culturais que usam a tecnologia 

computacional digital para distribuição e exposição. Portanto, a internet, os 

sites, a multimídia de computadores, os jogos de computadores, os CD-

ROMs e o DVD, a realidade virtual e os efeitos especiais gerados por 

computador enquadram-se todos nas novas mídias (MANOVICH, 2005, p. 

27). 

 

Manovich (2005) diferencia cibercultura e “novas mídias”, aqui entre aspas 

por já não serem tão novas assim, e também pela falta de um termo mais adequado 

para a explicitação. Para o autor, a cibercultura se preocupa com o estudo dos vários 

fenômenos sociais ligados à internet e outras novas formas de comunicação em rede, 

ou seja, não trabalha diretamente com os objetos culturais, isso fica sob o domínio das 

“novas mídias”. “Resumindo: a cibercultura concentra-se no social e na rede, as novas 

mídias concentram-se no cultural e na computação.” (Idem). André Lemos associa o 

nascimento da cibercultura aos “impactos socioculturais da microinformática” 

(LEMOS, 2011, p. 101) nos anos 1970.  

Na esteira das transformações surgidas desde então, a televisão passou a 

oferecer outras possibilidades aos telespectadores, por exemplo, a multiplicação nos 

modos de acessibilidade, possível a partir do diálogo com as “novas mídias”. Os 

programas de TV, por exemplo, já podem ser acompanhados nas telas reduzidas dos 

celulares. Mais do que isso, análises do fenômeno Segunda Tela (second screen) ou 

Social TV, que acontece quando os usuários das redes sociais assistem à TV ao mesmo 
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tempo em que usam a internet, apontam que mais de 70% dos internautas brasileiros 

têm essa prática, veem televisão enquanto interagem com tablets, smartphones, 

notebooks ou desktops (computadores de mesa)
17

. E o maior estudo mundial realizado 

até agora (novembro de 2013) sobre o consumo de mídias e notícias em múltiplas telas 

mostrou que o uso de dispositivos móveis contribuiu para o aumento do consumo de 

conteúdos televisuais, como indicam as porcentagens do infográfico abaixo. 

 

FIGURA 1 – MÍDIA QUE MAIS GANHA ATENÇÃO DO PÚBLICO 2013 

 

       Fonte: BBC (British Brodcasting Corporation) 
18

 

 

Portanto, a TV, além de não desaparecer com as aceleradas transformações 

provocadas pela era digital, tampouco dá sinais de um futuro sombrio nos próximos 
                                            

17
 A pesquisa Social TV foi realizada pelo Instituto IBOPE Nielsen, em 13 regiões metropolitanas 

brasileiras, com pessoas com 10 anos ou mais de idade, entre os dias 13 e 29 de fevereiro de 2012. 

Disponível em: <http://convergecom.com.br/tiinside/webinside/08/05/2013/especialista-explica-o-

fenomeno-da-segunda-tela-video/> Acesso em: 16.05.2013 às 09h12. Registra-se ainda que o número 

de usuários da internet no Brasil é de 102, 3 milhões, segundo dados do IBOPE Media divulgados em 

julho de 2013. Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/07/10/numero-de-

internautas-no-brasil-ultrapassa-100-milhoes-segundo-ibope.htm Acesso em: 10/09/2013 às 20h53>. 

O termo Social TV aparece nos textos dos autores Mike Proulx e Stacey Shepatin (2012) no livro 

Social TV: How Marketers Can Reach and Engage Audiences by Connecting Television to the WEB, 

Social Media and Mobile. 
18

 As informações são de uma pesquisa encomendada pela emissora de TV britânica BBC. Os países 

pesquisados no levantamento solicitado pela BBC foram: Austrália, Cingapura, Índia, Emirados 

Árabes, África do Sul, Polônia, Alemanha, França e Estados Unidos. Disponível em: 

<http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/05/Quanto-mais-tablets-mais-

TV> Acesso em: 16.05.2013 às 08h59. Embora a pesquisa não tenha sido realizada no Brasil, nos 

fornece dados significativos sobre o consumo de múltiplas telas no mundo, que, talvez, possam refletir 

também os hábitos dos brasileiros. 
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tempos. Entende-se que a passagem de uma era cultural para outra não é linear, elas se 

sobrepõem “criando tecidos culturais híbridos e cada vez mais densos.” 

(SANTAELLA, 2003, p. 81). Segundo Santaella (2003), são seis eras culturais bem 

definidas: oral, escrita, impressa, de massas, das mídias e digital
19

. A sobreposição a 

que se refere a autora pode ser vista como a convergência dos meios, que não é 

recente. No entanto, a sobreposição entre as linguagens nunca foi tão veloz e 

acentuada. “En realidade, la convergencia siempre ha sido essencial a la evalución y al 

proceso mediamórfico.” 
20

 (FIDLER, 1997, p. 63). Roger Fidler (1997) chama de 

midiamorfose o processo de transformação de um meio, quando um novo nasce e 

ambos se influenciam, o meio antigo passa a evoluir de outra forma para não morrer. 

No momento da sua origem, essa mídia, que depois de algum tempo ganha ares de 

ultrapassada, sinaliza na verdade uma intensa transformação.  

Para compreender os desdobramentos que antecederam a atual lógica da 

convergência midiática, recorre-se a Arlindo Machado para traçar um breve histórico 

sobre a convergência e a divergência das artes e dos meios. Machado (2010) usa a 

metáfora dos círculos com núcleos duros para pensarmos as especificidades de cada 

linguagem e suporte. Entre as décadas de 1950 e 1980, era muito mais fácil discernir 

cada meio “em função da sua especificidade” (MACHADO, 2010, p. 60). Nessa 

época, não havia, de maneira evidente, a troca de experiências entre os produtores de 

cinema, vídeo, TV e fotografia, embora a aproximação entre as linguagens seja 

inegável desde os primórdios de cada uma delas. Até o fim dos anos 1980, como 

comenta Ivana Bentes (2003), a discussão ainda girava em torno da insistência dos 

profissionais da área da comunicação e da academia em provar a superioridade do 

cinema em relação ao vídeo, mas já chegava o momento em que se tornava impossível 

não assumir o fato de que culturas e linguagens se mesclam e que “(...) os processos de 

                                            
19

 Pesquisadores de televisão já levantam discussões em torno da TV pós-digital, sinalizando uma 

nova era cultural. Mais informações podem ser consultadas no primeiro número de 2013 da Revista 

Geminis, do Grupo de Estudos sobre Mídias Interativas de Imagem e Som, da Universidade Federal de 

São Carlos, que foi dedicado a essa temática. O dossiê TV pós-digital pode ser acessado no link: 

<http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/issue/current>. Acesso em: 07.09.2013 às 

17h15. 
20

 Na realidade, a convergência sempre foi essencial à evolução e ao processo midiamórfico. 

(Tradução livre da autora do original). 
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hibridização podem favorecer uma convivência mais pacífica entre as diferenças.” 

(Idem, p. 64).  

Desse período em diante, exemplos nas artes e nos meios de comunicação
21

 

começaram a dar sinais de uma convivência pacífica, a ponto de alguns conteúdos 

apresentarem um tipo de hibridização que torna quase indissociável a distinção entre 

linguagens e suportes. Arlindo Machado, no livro Pré-cinemas & pós-cinemas, usa a 

expressão “mestiçagem das imagens” (MACHADO, 2011, p. 216) para falar do 

processo de configuração híbrida que envolve um fluxo de imagens sobrepostas que 

exige do receptor reflexos rápidos para apreender as conexões. “As imagens são 

compostas agora com base em fontes as mais diversas: parte é fotografia, parte é 

desenho, parte é vídeo, parte é texto produzido por geradores de caracteres e parte é 

modelo gerado em computador.” (Idem), como o filme de Peter Greenaway, 

Prosperos’s Book, de 1991, traduzido em português como A última tempestade (Figura 

2), em que o cineasta utiliza recursos multimidiáticos para traduzir a obra do 

dramaturgo William Shakespeare. O diretor fez trabalhos semelhantes na televisão, 

nos programas que dirigiu para a BBC Britânica, como o especial em homenagem ao 

bicentenário da morte do compositor alemão Wolfgang Amadeus Mozart, em 1991, M 

is for man, Music, Mozart (Figura 3). 

 

FIGURA 2 (A – B – C) – FRAMES DO FILME A ÚLTIMA TEMPESTADE 
22

 

   

 

 

                                            
21

 São exemplos de conteúdos híbridos: os vídeos de Zbigniew Rybczynski e David Larcher; os filmes 

e programas de TV de Jean Luc-Godard. E, mais recentemente (2009), a arte produzida por Giselle 

Beiguelman e Maurício Fleury, sobretudo o trabalho intitulado Suíte 4 Mobile tags (MACHADO, 

2009; SANTAELLA, 2010). 
22

 Imagens capturadas de vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=CfLo5ekfoSk>. 

Acesso em: 18.03.2013 às 10h48. 
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FIGURA 3 (A – B – C) FRAMES DO PROGRAMA DE TV M IS FOR MAN, MUSIC, 

MOZART 
23

 

    

  

Várias composições de imagens na microssérie Capitu remetem a essa 

mistura, tudo está ali integrado, conforme Figuras 4 e 5. São exemplos de relações 

intermidiáticas, quando diferentes formas de expressões artísticas se fundem em um 

mesmo suporte, no caso, a televisão. Essas relações serão detalhadas no capítulo 

seguinte, quando serão discutidos os diálogos entre linguagens estabelecidos na 

microssérie. 

 

FIGURA 4 (A – B) FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
24

 

  

 

 

 

                                            
23

 Imagens capturadas de vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=zfpLSv2gz_g>. 

Acesso em: 17.09.2013 às 18h37. 
24

 Os fotogramas da microssérie Capitu usados nesta dissertação foram, em sua maioria, tirados do 

material exibido pela televisão. Por isso, a marca d’água da emissora aparece nas imagens. Optou-se 

por usar as imagens gravadas da TV por entender que esse foi o material que foi ao ar, ou seja, que foi 

colocado a disposição do telespectador, e não o material que está disponível em DVD, com 

informações de bastidores e imagens extras.  
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FIGURA 5 (A – B) FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Arlindo Machado reconhece: nesse imbricamento dos meios, às vezes é 

impossível “(...) classificar um trabalho em categorias como cinema, vídeo, televisão, 

computação gráfica, ou seja lá o que for. Talvez seja melhor falar simplesmente de 

cinema, no sentido expandido de kínema-ématos+gráphein, ou seja, a “arte do 

movimento.”” (MACHADO, 2011, p. 196). Arlindo Machado resgata um conceito 

cunhado pela primeira vez em 1970, no livro de Gene Youngblood, Expanded Cinema. 

Segundo Youngblood, a “escritura do movimento”, na etimologia da palavra cinema, 

inclui todas as formas de expressão baseadas no movimento. Dessa forma, a televisão 

também é cinema, e o vídeo e a multimídia também (YOUNGBLOOD, 1970). Para 

Machado, Youngblood foi um dos pioneiros a pensar a convergência dos meios. 

Partindo dessa premissa, Machado (2011) reflete se a cinematografia não está vivendo 

uma nova ruptura da sua história, dessa vez, para se transformar efetivamente no 

cinema expandido ou simplesmente audiovisual. Não convém se aprofundar no 

conceito de cinema expandido, mas compreender a preocupação levantada pelo autor. 

Já que, de fato, o que se vê na contemporaneidade é uma remodelação dos meios em 

formatos híbridos.  

Na discussão de Jay David Bolter e Richard Grusin, no livro Remediations: 

Understanding New Media (2000), os autores batizam esse processo de remediation 

(remediação), lembrando que, para um novo meio existir, ele não abandona os 

anteriores, mas os incorpora, corroborando com a reflexão de Fidler (1997). O 

exemplo mais evidente desse processo é o que se pode observar no funcionamento do 
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computador, que une música, fotografia, vídeo e televisão. O pesquisador argentino 

Carlos A. Scolari (2013) ressalta que, na atualidade, todos os meios se cruzam. Como 

exemplos, as histórias em quadrinhos, que simulam o dinamismo do cinema utilizando 

uma infinidade de recursos gráficos, da mesma maneira que o jornal impresso simula a 

fragmentação da internet e “En todos estos casos podemos hablar de hibridación 

intermediática o remediación.” (2013, p. 296). 
25

 

Nesta proposição, o que interessa observar é a remodelação que a televisão 

vem operando em relação à teleficção. A transformação mais significativa, como já 

sinalizada, se concretiza no diálogo com as “novas mídias”. Os tensionamentos vêm se 

mostrando, principalmente, na expansão dos conteúdos para outras plataformas, como 

o caso do seriado norte-americano Lost
26

, que teve na internet o lançamento de 

informações complementares à história exibida na TV, dados que não eram revelados 

na narrativa televisual. Iniciativas como essa justificam o aumento dos 

“teleinternautas”
27

, que desencadeiam o fenômeno Segunda Tela. Isso só para citar um 

exemplo que se configurou na época em que Capitu foi exibida; de lá para cá, muitas 

experiências foram realizadas em relação às narrativas de ficção na televisão.
28

  

                                            
25

 Em todos esses casos, podemos falar de hibridação intermidiática ou remediação. (Tradução livre da 

autora do original). 
26

 Lost foi ao ar pela emissora norte-americana ABC de 2004 a 2010 e contou com uma narrativa 

complexa que uniu duas histórias paralelas, uma delas centrada na vida dos mais de 40 sobreviventes 

de um desastre aéreo, que os isola em uma ilha, em algum lugar do Oceano Pacífico; e outra com as 

histórias de vida dos protagonistas antes do acidente. O diferencial foram as estratégias de 

transmidiação na internet, que funcionaram como uma aliada para manter a atmosfera de mistério que 

envolvia as histórias. Muitas informações com pistas sobre os segredos das personagens eram lançadas 

só na rede, que se tornou uma extensão da narrativa televisual. Informações obtidas durante palestra de 

abertura do autor Arlindo Machado no III Encontro OBITEL Nacional de Pesquisadores de Ficção 

Televisiva, nos dias 21 e 22 de novembro de 2011, em São Paulo, e também disponíveis em: 

<http://www.imdb.com/title/tt0411008/>. Acesso em: 04.10.2013 às 08h43.  
27

 Assume-se nesta pesquisa o termo teleinternauta para o usuário que faz uso constante da Segunda 

Tela, mencionado entre aspas no site da TV Cultura de São Paulo. Uma problematização do termo 

seria importante para uma investigação que se aprofunde na discussão sobre Segunda Tela, mas isso 

não procede para este trabalho.  
28

 Outros exemplos sobre a expansão das narrativas ficcionais televisuais no ciberespaço podem ser 

consultados nas publicações: COCA, Adriana Pierre. As Narrativas Ficcionais da TV no Ciberespaço. 

In: 8º Interprogramas de Mestrado Faculdade Cásper Líbero, 2012, São Paulo. Disponível em: 

<http://www.facasper.com.br/rep_arquivos/2013/07/02/1372790534.pdf> e COCA, Adriana Pierre; 

SANTINI, André. Cheias de charme: uma nova maneira de consumir a telenovela. Revista 

Administração em Revista, v. 11, p. 89-100, 2012. Disponível em: 

<http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/admrevista/article/view/469>. Acesso em: 10.09.2013 às 

22h55. 
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Esse universo ficcional que extrapola a TV Henry Jenkins (2009) chama de 

transmidiação e a internet é seu terreno mais fértil. A transmidiação, de acordo com o 

autor, é o processo de transposição de narrativas ficcionais além dos limites do suporte 

para o qual foram criadas, dando novos contornos à relação do consumidor com o 

universo ficcional. Cada suporte deve ser capaz de articular a narrativa de maneira 

distinta, mas a ponto de complementar as demais plataformas, ou seja, as narrativas 

transmídias envolvem universos ficcionais que possam ser compartilhados em 

diferentes meios. O termo transmídia é uma associação ao inglês transmedia 

storytelling (JENKINS, 2009). 

A transmidiação na teledramaturgia brasileira está levando os estudiosos das 

narrativas ficcionais a se dedicarem a uma releitura das teorias e metodologias 

adotadas para se pensar a produção na TV. Sobre isso, a pesquisadora Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes, coordenadora do Centro de Estudos de Telenovela da 

Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e também do OBITEL, 

diz que há “(...) necessidade de envolver o espectador por meio de conexões com as 

mais variadas mídias, numa tentativa de seduzi-lo à interação com a trama em 

múltiplas condições.” (LOPES et al, 2009, p. 395). E é o que vem sendo observado nas 

relações da TV com as outras mídias.  

A TV Globo, por exemplo, criou, em 2010, o Departamento Transmídia, que 

conta com profissionais exclusivamente dedicados à relação dos seus produtos com as 

outras plataformas. Nesse momento surgiu um novo profissional na televisão, o 

produtor transmídia, que se responsabiliza, entre outras funções, pela produção de 

conteúdo para o blog das personagens ficcionais das tramas.
29

 Dois anos antes da 

criação do Departamento Transmídia na emissora, a microssérie Capitu já havia feito 

uso de uma estratégia transmídia. 

 

2.2 CAPITU E AS “NOVAS MÍDIAS” 

 

                                            
29

 Informações obtidas durante apresentação de Alex Medeiros, responsável na época pelo 

Departamento Transmídia da TV Globo, durante III Encontro OBITEL Nacional de Pesquisadores de 

Ficção Televisiva, nos dias 21 e 22 de novembro de 2011, em São Paulo. 
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A partir deste momento, lança-se o olhar sobre a relação da televisão com as 

“novas mídias”, no caso da microssérie Capitu. A campanha de divulgação da 

produção criou um site interativo que “convidava” o internauta para participar de uma 

leitura coletiva da obra de Machado de Assis, o usuário acessava o site, escolhia um 

trecho de Dom Casmurro, gravava e, se quisesse, compartilhava. A iniciativa ganhou o 

nome de Projeto Mil Casmurros, porque o romance foi dividido em mil trechos, que 

foram disponibilizados no site para a leitura coletiva. O projeto conquistou um prêmio 

inédito, até então, para os profissionais de criação publicitária no Brasil, um Leão de 

Ouro em Relações Públicas, no Festival Internacional de Publicidade em Cannes, na 

França, na categoria “novas mídias”.
30

 O pedido feito pela TV Globo à agência de 

criação LiveAd foi que a campanha fosse voltada para o público jovem, que acessa a 

rede em busca de séries de TV, mas não tem o hábito de ver televisão da maneira 

convencional.  

De acordo com Ian Black, na época gerente de planejamento da agência, uma 

das apostas de disseminação do Projeto Mil Casmurros foi possível pelo fato do site 

possibilitar que, depois de gravado o vídeo, o internauta que desejasse podia colocá-lo 

no canal de vídeos Youtube, enviar por e-mail para os amigos, postar na rede social 

Twitter. Destacando que o trabalho de distribuição da informação na rede foi voltado 

para uma grande relação de pessoas que os criadores da campanha gostariam que 

participassem, ou seja, o público-alvo que deveria ser atingido. Entre os anônimos que 

participaram do Projeto Mil Casmurros, também estavam algumas celebridades da TV 

Globo, entre elas o jornalista Pedro Bial, apresentador do reality show Big Brother 

Brasil e do programa de entretenimento Na Moral, e a atriz Patrícia Pillar. Aliás, a 

leitura coletiva é iniciada pelo ator global Tony Ramos, é ele quem lê o primeiro 

trecho do romance no Projeto Mil Casmurros. 
31

 

                                            
30

 A microssérie Capitu conquistou outros três prêmios em 2009: Design & Art Directors; Creative 

Review Best in Book; e o de melhor fotografia de programa de TV da Associação Brasileira de 

Cinematografia, dado ao diretor Adrian Teijido. Informações disponíveis no site oficial da 

microssérie: <http://capitu.globo.com/>. Acesso em: 19.05.2013 às 19h09. 
31

 Informações obtidas no podcast disponível em: 

<http://podcannes.wordpress.com/2009/06/23/podcannes-02-mil-casmurros/>. Acesso em: 29.09.2012 

às 17h45. 
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Outra ação de divulgação de Capitu mirando o público jovem com 

desdobramento na internet foi o DVDcrossing, que foi a distribuição de dois mil DVDs 

com um videoclipe com imagens da microssérie, que ainda não havia estreado. Esse 

material foi deixado em locais públicos de cinco capitais brasileiras (São Paulo, Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília) e quem encontrasse tinha orientação para 

assistir ao DVD e dizer o que achou no site Passe adiante Capitu 

(www.passeadiantecapitu.com.br) e, depois, repassar o material, deixando-o em outro 

local público, formando assim uma espécie de corrente cultural.  

 

FIGURA 6 - PROJETO MIL CASMURROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 - PASSE ADIANTE CAPITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sob esses aspectos, fica claro que, como indica Jenkins (2009), a convergência 

é “um fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação 

entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação.” (JENKINS, 2009, p. 29). Tendo isso em vista, percebe-se que 
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a ação proposta pela agência de publicidade contratada pela TV Globo foi decisiva 

para levar a microssérie além dos limites da TV e atingir o público desejado. No 

entanto, não interessa a essa pesquisa problematizar as relações de merchandising e 

marketing relacionadas à microssérie Capitu, apenas sinalizar as relações da narrativa 

televisual com outras plataformas. 

Uma inquietação surge com a descrição dessas ações transmídias 

desenvolvidas para a microssérie Capitu: porque esse público-alvo? Essa discussão 

interessa à pesquisa, porque esse é o público-alvo da microssérie. O pensador Jesús 

Martín-Barbero (2006) atribui a preocupação com o público jovem ao nascimento das 

novas textualidades, que se desdobram em variados suportes e escritas e, por 

consequência, “encontram uma complexa e crescente cumplicidade entre a oralidade e 

a visualidade dos mais jovens.” (2006, p. 74). O autor continua: 

 
É nas novas gerações que essa cumplicidade opera mais fortemente, não 

porque os jovens não saibam ler ou leiam pouco, mas, sim, porque sua 

leitura já não tem o livro como eixo e centro da cultura. Deste modo é a 

própria noção de leitura que está em questão, obrigando-nos a pensar a 

desordem estética que as escritas eletrônicas e a experiência audiovisual 

introduzem (Idem). 

 

O que Martín-Barbero procura problematizar é que “Se já não se escreve, nem 

se lê como antes, é porque tampouco se pode ver, nem expressar como antes.” 

(MARTÍN-BARBERO; REY, 2001, p. 18). Em entrevista ao autor Carlos A. Scolari, 

que compõe o livro Narrativas Transmedia: cuando todos los médios cuentan, Henry 

Jenkins parece reforçar a reflexão de Martín-Barbero sobre o olhar direcionado aos 

jovens. 

 
Ahora tenemos el vocabulario para describir lo que hace cada vez más le 

gente joven. Yo he definifo al transmedia como la cultura producida para la 

generacíon que creció mirando Pokémon, Star Wars y He-Man and the 

Masters of the Universe. (…) Dentro de poco encontraremos estrategias 

narrativas de los Pokémon en las series. Veremos ejemplos de esto alrededor 

del mundo (2013, p. 34).
32

 

                                            
32

 Agora, temos um vocabulário para descrever e tornar as pessoas cada vez mais jovens. Tenho 

definido transmídia como uma cultura produzida para a geração que cresceu assistindo Pokemón, Star 

Wars e He-Man e os Mestres do Universo. (...) Em breve, vamos encontrar estratégias narrativas do 

Pokémon nas séries. Veremos exemplos assim ao redor do mundo. (Tradução livre da autora).  
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O romance Dom Casmurro também dialoga com os jovens por meio de outras 

iniciativas que trouxeram o livro para a contemporaneidade e, embora não tenham 

relação com a microssérie, servem de exemplos de transmidiação, mirando o público 

mais novo, avesso à literatura nacional clássica. Por isso, essas experiências foram 

registradas no infográfico abaixo.  

 

FIGURA 8 – INFOGRÁFICO TRANSMÍDIA ROMANCE DOM CASMURRO
33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lado de outras obras da literatura brasileira, foi colocado no ar, pela 

internet, o livro-game
34

 Dom Casmurro. Também foram lançadas duas versões do 

livro no formato de história em quadrinhos.
35

 E por ocasião do centenário da morte do 

escritor Machado de Assis, em setembro de 2008, o romance também foi recriado em 

tiras de jornal.
36

 Todas essas adaptações da obra literária mostram a preocupação com 

                                                                                                                                        
He-Man e os Mestres do Universo e Pokemón são seriados de desenhos animados criados nas décadas 

de 1980 e 1990, respectivamente, e Star Wars é uma série de seis longas-metragens produzidos entre 

1977 e 2005. 
33

 Infográfico desenvolvido pela autora, que usou como modelo os infográficos disponíveis no livro 

Narrativas Transmedia: cuando todos los médios cuentan (2013), do autor Carlos Alberto Scolari. 
34

 Disponível em: <http://www.livroegame.com.br/domcasmurro/>. Acesso em: 19.05.2013 às 18h26. 
35

 A versão em história em quadrinhos de Dom Casmurro, lançada em fevereiro de 2013, tem roteiro 

de Felipe Grecco e desenhos de Mario Cau e é da editora Devir. A outra versão, lançada em maio de 

2013 pela Editora Ática, foi escrita por Ivan Jaf e tem arte de Rodrigo Rosa. 
36

 Publicada em seis episódios, a adaptação do romance Dom Casmurro em tiras de jornal, uma 

espécie de história em quadrinhos, foi escrita por João Arruda e teve desenhos de Vinicius Mitchell. A 

publicação foi de 24 a 29 de setembro de 2008 no jornal carioca Extra e o final foi sugerido por 

autores-leitores, entre os dias 13 e 23 do mesmo mês. A adaptação teve como título O Julgamento de 
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o público jovem, os nativos digitais, como prefere chamá-los Santaella, “pessoas 

jovens, (...) que têm os circuitos neurais de seus cérebros modificados, acentuando 

suas habilidades para multitarefas, raciocínios complexos e tomadas de decisão.” 

(2010, p. 306). 

Diante das colocações acima, entende-se que o público jovem, que já nasce em 

sintonia com as “novas mídias”, está mais apto para consumir as novas textualidades, 

esse jovem é o consumidor mais participativo do qual fala Jenkins e passou a ser 

solicitado para integrar as audiências da televisão. Jenkins (2009) acrescenta: o 

consumidor mais participativo encontra novas formas de se relacionar com as mídias. 

Portanto, a convergência é de conteúdo, tecnológica e econômica.  

O exemplo do site oficial de Capitu indica exatamente isso, que o diálogo 

estabelecido entre a internet e a televisão foi além da divulgação sobre a trama. No site 

da microssérie, pode-se escrever com um giz/mouse como os protagonistas 

adolescentes fazem em cena (Figura 9B), comprar o DVD da microssérie ou o livro 

que conta os bastidores da produção (Figura 9A), com depoimentos dos envolvidos na 

recriação de Dom Casmurro para a TV. Essas possibilidades oferecidas ao consumidor 

estão disponíveis até hoje (novembro de 2013) e, logo que se entra no site, é possível 

que apareçam, ainda, os banners publicitários
37

, como a promoção de sapatos, 

visualizada na Figura 9B. 

 

FIGURA 9 (A – B)– FRAMES DO SITE OFICIAL DA MICROSSÉRIE CAPITU 
38

 

   

                                                                                                                                        
Capitu e chamou a atenção da mídia na época por dissolver a dúvida e inocentar a personagem Capitu. 

Disponível em: <http://blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br/namidia/arch2008-09-01_2008-09-

30.html>. Acesso em: 02.06.2013 às 18h48.  
37

 Anúncio publicitário que redireciona o usuário para o site de vendas quando se clica sobre ele. 
38

 Disponível em: <http://capitu.globo.com/>. Acesso em: 02.10.2013 às 16h10. 
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O que se deve ter em foco na sequência das ideias apresentadas acima é que “a 

cada avanço que se opera no mundo da linguagem, passamos a habitar novas ecologias 

comunicacionais e culturais” (SANTAELLA, 2010, p. 63) e que tais processos “têm 

possibilitado a criação de uma lógica nunca antes explorada.” (Idem). É essa lógica 

que importa para compreender o caminho do diálogo entre as linguagens.  

Sinteticamente, considera-se que as transformações provocadas pela cultura 

digital reconfiguram os modos de percepção, produção e distribuição, bem como o 

comportamento do consumidor de TV. Nesse contexto, vai ao ar a microssérie Capitu, 

que traz elementos que refletem o espírito do tempo em que vivemos, um tempo que 

desvela os processos necessários à evolução dos meios, mas que se distingue dos 

percursos anteriores pela velocidade com que acontecem. 

 

2.3 O CONTEXTO MELODRAMÁTICO 

 

Depois de exposta a ambiência em que Capitu foi exibida, a partir de agora, 

delineia-se um retrocesso na história das narrativas de ficção, sendo possível 

identificar e compreender o que foi mantido das características de origem dessas 

narrativas na microssérie, ou seja, as continuidades em relação à linguagem clássica 

das histórias de ficção seriada, para depois retomarmos a “lógica nunca antes 

explorada”, como preconiza Santaella (2010), e começarmos a refletir sobre as 

renovações a essa linguagem, sobretudo, a contribuição dada ao formato minissérie.  

Compreende-se por características convencionais no modo de contar histórias 

ficcionais na TV: a linearidade, a busca pela fidelidade histórica e o uso convencional 

dos planos de câmera, a serialização, as histórias padronizadas, geralmente com dois 

ou mais eixos dramáticos e com ganchos causais, muitas vezes previsíveis (BALOGH, 

2002; MACHADO, 2009, 2011; THOMPSON, 2003).  

Todas as histórias de ficção escritas para televisão fazem parte da 

teledramaturgia. E a teledramaturgia agrada muita gente, atinge um público vasto. Os 

pesquisadores Jesús Martín-Barbero e Germán Rey (2001) justificam o poder de 

tamanha repercussão, mas também indicam os riscos: 

No que diz respeito à televisão, é certo que do México à Patagônia argentina, 

essa mídia convoca hoje as pessoas, como nenhuma outra, mas o rosto de 
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nossos países que aparece na televisão é um rosto contrafeito e deformado 

pela trama dos interesses econômicos e políticos, que sustentam e amoldam 

essa mídia. Ainda assim, a televisão constitui um âmbito decisivo do 

reconhecimento sociocultural, do desfazer-se do refazer-se das identidades 

coletivas, tanto as do povo como as de grupos (2001, p. 114). 

 

A citação acima suscita muitos questionamentos. Neste momento da reflexão, 

é preciso ater-se à afirmação que a televisão possibilita o reconhecimento sociocultural 

dos povos. Assim sendo, a teledramaturgia se constitui como o “drama do 

reconhecimento” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 306), um drama que tem como base 

para sua construção o gênero melodramático. Martín-Barbero, em seu texto referencial 

Dos meios às mediações (2009), ratifica: nenhum outro gênero agrada tanto como o 

melodrama na América Latina. “É como se estivesse nele o modo de expressão mais 

aberto ao modo de viver e sentir da nossa gente.” (2009, p. 305). Afirmação que 

remete a outro estudioso do assunto, Peter Brooks, que, na obra The melodramatic 

imagination (1995) afirma que, mais do que um gênero, o melodrama se configura 

como um modo de vida, o modo melodramático, uma espécie de consciência 

fundamental na contemporaneidade. 

A noção de melodrama está associada às emoções acentuadas, no entanto, o 

gênero configura muito mais do que apenas um “drama exagerado e lacrimejante” 

(THOMASSEAU, 2005, p. 9), como já apontaram os autores acima. Historicamente, o 

melodrama surge no teatro popular, que se desvia dos critérios clássicos de contar 

histórias no palco e utiliza a música como apoio para os efeitos dramáticos. E embora 

a origem da palavra tenha surgido no século XVII, na Itália, para designar “um drama 

inteiramente cantado” (THOMASSEAU, 2005, p. 16), foi na França, após revolução 

de 1789, a Revolução Francesa, que o gênero se desenvolveu; a relação que se faz é 

que os tempos de crise daquele momento histórico impulsionaram consideravelmente 

o gosto pelo teatro (Idem). Assim sendo, a gênese do melodrama está associada à 

ópera italiana, especificamente a opereta, que é um tipo de ópera popular, mais leve; 

no entanto, o gênero só se acentua no século seguinte, em um período histórico 

conturbado, no qual a Europa vivenciava profunda crise.  

No cenário que antecedeu a revolução, os salões de arte eram acessíveis às 

elites e as expressões artísticas do povo resgatavam nas ruas as narrativas orais, por 
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meio dos contadores de histórias, do teatro de saltimbancos, dos espetáculos de 

mímicas e das histórias de amor contadas por atores mascarados. Essas manifestações 

encaminharam o surgimento do vaudeville, no século XVIII, na França, espetáculo que 

despontou como um teatro popular associado às comédias, com personagens ingênuos. 

Mais tarde, os vaudevilles fizeram muito sucesso nos Estados Unidos oferecendo uma 

espécie de teatro de variedades com acrobatas, ilusionistas, músicos e animais 

treinados.  São os vaudevilles que passam a designar todo o tipo de teatro, menos 

aquele que pertencia à companhia nacional francesa, a Comédie Française 

(BULHÕES, 2009).  

Martín-Barbero (2009) lembra que, entre o final do século XVII e o início do 

século XIX, “disposições governamentais ‘destinadas a combater o alvoroço’ proíbem 

na Inglaterra e na França a existência de teatros populares nas cidades” (2009, p. 163). 

A justificativa da proibição era: não corromper o verdadeiro teatro. A proibição em 

Paris foi suspensa em 1806.  

Nesse ínterim, surge a obra de origem do melodrama, reconhecida por vários 

autores no contexto europeu como sendo, Coelina ou a Filha do Mistério, escrita por 

René-Charles Guilbert de Pixerécourt, escrita em 1800. O melodrama é o gênero que 

revolucionou a criação das narrativas de ficção. De maneira genérica, pode-se dizer 

que os textos melodramáticos promovem a luta entre o bem e o mal absolutos, que é 

repleta de obstáculos, mas, no final, os vilões são castigados e os virtuosos 

recompensados. Nessa construção há, ainda, o alívio cômico e o tributo ao inesperado, 

como os acidentes. É dessa forma que as histórias melodramáticas abrem espaço para 

as emoções e para a imaginação do público (THOMASSEAU, 2005). 

Deve-se levar em conta que o público que passa a ter acesso às encenações 

construídas a partir dos melodramas ainda está sensibilizado pelas experiências vividas 

na revolução e se reconhece no palco; é nessa relação que o melodrama se converte no 

“espelho de uma consciência coletiva” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 164). 

Importante reforçar que, nessa condição, o gênero se torna uma vertente popular, tanto 

que Martín-Barbero (2009) endossa: é quando a burguesia se manifesta de maneira 

oposta, ou seja, privilegia o controle dos sentimentos, a cena privada. Assim sendo, o 

melodrama se coloca no “vértice mesmo do processo que leva do popular ao massivo: 
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lugar de chegada de uma memória narrativa e gestual e lugar de emergência de uma 

cena de massa.” (Idem). 

Naquele tempo, início do século XIX, o melodrama já assumia um estatuto 

ambíguo, era amado pelas plateias e criticado severamente pelos críticos e 

historiadores da literatura (THOMASSEAU, 2005), apreciadores do teatro culto, 

predominantemente literário. Em contraponto ao teatro das elites, no melodrama a 

encenação era privilegiada. Os críticos consideravam um absurdo a ação dramática ter 

mais destaque que a palavra, o texto. O espetáculo visual, os efeitos sonoros, as 

pantominas e a dança ganhavam espaço nos palcos e a música servia para “marcar os 

momentos solenes ou cômicos, para caracterizar o traidor e preparar a entrada da 

vítima, para ampliar a tensão ou relaxá-la, além das canções e da música dos balés.” 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 166). Com essas especificidades, o melodrama 

conquistou também as plateias internacionais, sendo levado para Inglaterra, Alemanha 

e Estados Unidos e tornando-se assim um dos mais bem-sucedidos gêneros do teatro 

do século XIX.  

Com base nesse contexto, já se compreende o porquê do melodrama deixar 

suas marcas nas narrativas ficcionais dos séculos vindouros. As matrizes do 

melodrama vão para o cinema, para as radionovelas e, por consequência, chegam 

também à televisão, sendo a telenovela sua cristalização mais evidente no Brasil. A 

música e os efeitos sonoros nas narrativas ficcionais, por exemplo, ganham seu 

resplendor nas radionovelas e têm no melodrama um paradigma, mais que apenas uma 

referência. Já os efeitos óticos, vindo das trupes de teatro que utilizavam 

fantasmagorias e sombras chinesas, foram absorvidos pelo cinema. Evidencia-se, 

então, que as continuidades ao melodrama realizadas pelas narrativas de ficção 

sucessoras ao gênero não são apenas temáticas.  

Quatro personagens alicerçam as histórias melodramáticas: (1) o traidor ou 

perseguidor ou agressor, personagem que vincula o melodrama aos romances de ação 

e às narrativas de terror. Também é sedutor, fascina a vítima; (2) A vítima é o herói ou 

a heroína, na maior parte das vezes, a personagem que sofre e ainda assim demonstra 

força. A heroína é quem precisa de proteção; e o (3) protetor ou justiceiro é a terceira 

personagem do quarteto melodramático. É ele quem enfrenta o traidor e desfaz o mal, 
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garantindo o final feliz, que aproxima o melodrama aos contos de fadas; Há, ainda, (4) 

o bobo, que não faz parte dos protagonistas, mas é uma vertente popular importante 

nessa constituição. Personagem associada ao palhaço de circo, é ela que alivia as 

tensões impostas pela narrativa e que representa, de algum modo, o plebeu. Assim 

como o traidor, geralmente, remete a uma figura da burguesia ou ao clérigo 

(MARTÍN-BARBERO, 2009). 

Outra característica importante é a ênfase na atuação, que irá permear as 

encenações que se seguem nas produções audiovisuais, que são contemporâneas ao 

melodrama. O gesto é um aspecto de forte codificação na cultura popular, antes 

mesmo do advento dos espetáculos melodramáticos, quando o teatro popular era 

combatido pela burguesia. Isso porque, desde 1680, os diálogos não podiam existir na 

arte feita nas ruas; como consequência, as expressões e gestos dos atores ganhavam 

destaque, também eram utilizados cartazes e faixas que correspondiam às falas, às 

canções. Sendo assim, o teatro que surge com o melodrama tem necessidade, quase 

uma emergência, de se expressar/falar e faz isso por meio do excesso de gestos e pela 

ênfase nos sentimentos para “uma cultura que não pôde ser ‘educada’ pelo padrão 

burguês.” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 167).  

Ainda segundo Martín-Barbero, alguns estudiosos rechaçam o gênero 

melodramático, denunciando que o que fica dos espetáculos apresentados é a moral, 

que se converte como uma forma de propaganda de determinados valores, mas o autor 

discorda e completa: “o melodrama não se esgota aí, tem outra face, outro espaço de 

desdobramento e outra significação pela qual se liga com aquela matriz cultural que 

vínhamos rastreando.” (2009, p. 171), se referindo ao modo de simbolizar o social 

vivido de maneira metafórica por meio da retórica do excesso, que exige do público 

uma resposta, seja com risadas, lágrimas ou temores. 

 
A obstinada persistência do melodrama, mais além e muito depois de 

desaparecidas suas condições de surgimento, e sua capacidade de adaptação 

aos diferentes formatos tecnológicos não podem ser explicadas nos termos 

de uma operação puramente ideológica ou comercial. Faz-se indispensável 

propor a questão das matrizes culturais, pois só daí é pensável a mediação 

efetivada pelo melodrama entre o folclore das feiras e o espetáculo popular-

urbano, quer dizer, massivo (Idem). 
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Não cabe a esta reflexão a discussão sobre os aspectos considerados alienantes 

ou não do melodrama, e embora seja de profunda valia tal explanação, interessa para 

esse estudo, sobretudo, compreender as características fundamentais do gênero e por 

que na América Latina o melodrama é visto pelo culturalista Jesús Martín-Barbero 

como uma matriz cultural. É esse viés que irá auxiliar na leitura da microssérie Capitu 

como um produto que fornece uma ruptura em relação à linguagem canônica das 

narrativas ficcionais televisuais, em vários aspectos. Portanto, é fundamental reiterar 

que: o gênero melodrama resulta em uma matriz cultural porque alimenta o 

reconhecimento popular na cultura de massa.  

 
Em forma de tango ou telenovela, de cinema mexicano ou reportagem 

policial, o melodrama explora nessas terras um profundo filão do nosso 

imaginário coletivo, e não existe acesso à memória histórica nem projeção 

possível sobre o futuro que não passe pelo imaginário. De que filão se trata? 

Daquele em que se faz visível a matriz cultural que alimenta o 

reconhecimento popular na cultura de massa (MARTÍN-BARBERO, 2009, 

p. 305-306). 

 

O argumento desenvolvido até então talvez responda a pergunta que norteou a 

primeira inquietação desse tópico: Por que a teledramaturgia agrada tanta gente? 

Porque o melodrama, o drama do reconhecimento, é estruturante dos trabalhos de 

ficção seriada na TV.  

Antes, porém, de buscar os elementos melodramáticos na narrativa da 

microssérie Capitu, deve-se também deixar claro o que se entende por gênero, já que 

se está tratando do formato minissérie, que faz parte de um dos principais gêneros da 

TV brasileira, a teledramaturgia. A perspectiva que se assume nesta investigação, que 

é a concepção aceita por Martín-Barbero, principal teórico que alicerça a reflexão 

deste capítulo. Para o autor, o gênero não está vinculado à noção literária de 

propriedade de determinado texto, sequer é definido pelas características estruturantes 

de um texto; o gênero se define a partir da sua competência em relação às mediações, 

“isto é, dos lugares dos quais provêm as construções que delimitam e configuram a 

materialidade social e a expressividade cultural da televisão.” (2009, p. 294). Dessa 

forma, o gênero é visto como um fato cultural e nesse aspecto, justifica o autor, exerce 



45 
 

“sua verdadeira função e sua pertinência metodológica” (2009, p. 304) fundamentais 

para se refletir textos massivos, principalmente os televisuais.  

Assim sendo, os gêneros na televisão se constroem a partir da arquitetura 

interna da grade de programação das emissoras, a partir deles é que os formatos se 

configuram e nos formatos se ancora o reconhecimento cultural. O gênero, portanto, 

medeia as lógicas de produção e as lógicas de usos (que estruturam os formatos).  

Tal noção de gênero está em sintonia com os estudos do filósofo russo Mikhail 

Bakhtin (1981), outro pensador importante para a condução teórica dada a esta 

dissertação. O gênero, segundo o autor, orienta o uso da linguagem, propõe a 

organização das ideias, dos recursos expressivos de determinada cultura. Os gêneros 

do discurso são divididos por Bakhtin em primários e secundários e determinam as 

diferentes enunciações possíveis e as várias culturas neles colocadas em diálogo. Para 

o autor, “o gênero renasce e se renova em cada nova etapa do desenvolvimento da 

literatura e em cada obra individual de um dado gênero.” (BAKHTIN, 1981, p. 91). 

Logo, estão inseridos na dinâmica cultural, ou seja, em constante transformação. Os 

gêneros primários são exemplificados pelas situações do dia a dia, pela oralidade, são 

fruto de uma comunicação verbal espontânea; já os gêneros secundários são as obras 

textuais mais complexas, como a literatura, os textos de documentos oficiais, o teatro, 

o discurso científico ou a obra audiovisual. Arlindo Machado (2010), citando Bakhtin 

(1981), simplifica a definição de gêneros como sendo os “modos de trabalhar a matéria 

televisual” (MACHADO, 2010, p. 70).  

O percurso reflexivo seguido até esse ponto buscou compreender a 

importância do gênero melodrama antes que se pudesse apontar em quais aspectos se 

observa suas características em Capitu. A partir de agora, chama-se a atenção para as 

continuidades e aproximações do melodrama na microssérie. Entende-se por 

continuidade quando os elementos melodramáticos presentes na microssérie se 

apresentam da mesma maneira que no melodrama canônico e aproximação, quando 

eles são notados na narrativa, mas não assumem a mesma função que exerciam no 

melodrama. Essa reflexão é importante para a presente pesquisa, porque antes que se 

possa compreender as rupturas em relação à linguagem televisual, deve-se 

compreender quais as continuidades e aproximações a essa mesma linguagem. 
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2.3.1 CONTINUIDADES E APROXIMAÇÕES AO GÊNERO MELODRAMA 

 

Dom Casmurro é um romance construído a partir dos relatos da memória de 

Bento Santiago, portanto, é uma narrativa ancorada em flashbacks. E traz algumas 

marcas do melodrama, como a maioria dos romances oitocentistas. Muitos dos textos 

daquela época serviram de base para adaptações televisuais porque apresentam 

narrativas lineares e enredo com muita ação. Dom Casmurro não apresenta a 

linearidade e talvez, por isso, tenha demorado mais de um século de sua publicação 

para ser recriado na TV. O texto literário tem como alicerce a dúvida, sustentada pelo 

ciúme obsessivo de Bentinho, personagem que em vários momentos é intenso em suas 

emoções; há também a figura sedutora da protagonista Capitu. 

Desse modo, no que concerne à temática, alguns elementos podem ser 

associados: as sucessivas crises de Bentinho desde a adolescência, o rompimento com 

Capitu por conta da ida dele para o seminário, imposta por uma promessa que ambos 

desconheciam, que se enquadra na surpresa, no inesperado e acarreta, assim, a 

separação dos dois jovens apaixonados. A fase adulta das personagens é marcada pelo 

ciúme doentio de Bentinho, a suspeita de infidelidade e a certeza de criar um filho que 

não é seu, e sim fruto da traição de Capitu com seu melhor amigo, Escobar. Todavia, a 

dicotomia entre o bem e o mal e a prevista moral da história, com os culpados punidos 

e os heróis recompensados, não se concretizam, porque, como já dito, a história está 

alicerçada na dúvida, em uma suposição que não é confirmada nem pelo livro, 

tampouco pelo roteiro estruturado para TV.  

Dom Casmurro dá nome ao romance e é a personagem que narra a história, 

portanto, é sob sua ótica que se conhece Capitu e as facetas que enredam toda a trama. 

E embora seja a protagonista feminina que dê nome à produção televisual, esse olhar 

não se inverte, o telespectador continua sendo guiado pela visão de Bentinho. A ironia, 

recurso estilístico da escrita de Machado de Assis, é reforçada nessa narrativa e a 

dubiedade que se desencadeia da ironia está exposta no romance e nos diferentes 

elementos da composição da mise-en-scène na microssérie. Nesse sentido, pode-se 

dizer que a temática inerente ao melodrama está presente na microssérie Capitu e esse 

é um dos aspectos de continuidade à maneira convencional de narrar na televisão.  
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Sobre a dubiedade na personalidade das personagens, a falta de uma 

demarcação bem definida quanto à função que cada uma exerce na narrativa não se 

considera nem uma continuidade e sequer uma ruptura em relação ao melodrama 

canônico, pois não se pode dizer que vilão e mocinho não existem na história, só não 

há como saber se o antagonista é a personagem José Dias, o agregado da família que 

induz Bentinho a suspeitar de Capitu, ou se é o casal (Capitu e Escobar), por terem 

traído Bentinho. Reforça-se que isso pouco importa, já que o reconhecimento, como 

refletido por Martín-Barbero, pode ser desencadeado, ainda que não se tenha a “moral 

da história” no final de tudo.  

A música é outro parâmetro que exemplifica mais uma continuidade ao 

melodrama na microssérie Capitu, Pontuam-se alguns momentos: na abertura do 

primeiro capítulo, uma sequência de imagens, com um minuto de duração, sinaliza o 

que virá pela frente, a mistura de temporalidades, linguagens e ritmos.  

Após uma sequência de imagens introdutória, que serve como moldura para a 

história, a ação dramática que se estabelece é de outro tom e é a música que dá essa 

informação. Após a vinheta, segue-se com uma vista aérea da cidade do Rio de 

Janeiro, cenas de arquivo do século XIX se intercalam com cenas de um trem da 

Central do Brasil, todo grafitado, cruzando ruas engarrafadas, que indicam um final de 

dia no horário de pico, como se conhece na atualidade, tudo acompanhado pelo solo de 

guitarra da canção Voodoo Child, de Jimi Hendrix. Com o início da narração de Dom 

Casmurro, em outra cena, surge uma melancólica música de fundo, que acompanha as 

primeiras reminiscências do aborrecido protagonista, ou seja, da mesma forma que a 

música de abertura dá o tom fragmentado da narrativa que será acompanhada, a 

música que vem em seguida reforça a tristeza da personagem que conduzirá a história. 

 No final do capítulo seguinte, na cena em que Bentinho deixa a casa materna e 

se encaminha pela primeira vez para o seminário, todos choram e a música que 

acentua o clima de desolação torna a despedida quase fúnebre. No quarto capítulo, o 

reencontro do casal de protagonistas, já adultos, após o retorno de Bentinho de São 

Paulo, onde se formou no curso de Direito, é selado pela canção Elephant Gun, da 

banda Beiruth, uma referência musical recorrente na microssérie, um ritmo alegre 

associado às imagens da adolescência feliz de ambos.  
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No capítulo derradeiro, destaque para duas cenas decisivas na condução da 

história: na abertura do capítulo, a cena de um baile se inicia com um tom de harmonia 

entre as personagens, que são embaladas pela música, Baile Strauss, uma releitura da 

consagrada valsa Danúbio Azul, de Johann Strauss. De repente, Bentinho vê um rapaz 

e recorda que é o mesmo cavalheiro que Capitu admirou da janela de casa, quando era 

adolescente. A valsa é substituída por uma música mais densa, com acordes dignos de 

um filme de suspense, a feição de Bentinho fica sisuda e a iluminação é reduzida. A 

transformação acontece de acordo com os pensamentos do protagonista, a música não 

só acompanha a atmosfera da cena, dá o tom da mudança, que no início é de 

encantamento, Bentinho falando dos braços da esposa, e depois de um homem 

profundamente enciumado. As emoções foram reforçadas, portanto, pela música, 

evidenciando o quanto a trilha sonora teve um papel fundamental na tradução dos 

sentimentos das personagens e na dramaticidade das cenas, assim como no 

melodrama. 

Somam-se a esses exemplos de continuidades a matriz melodramática, a ênfase 

nas atuações, que salienta a maneira como as personagens da microssérie foram 

construídas, uma tendência à caricatura, que se pauta no exagero. A encenação em 

Capitu se aproxima mais da interpretação teatral do que a que se costuma ver na 

televisão, que prima pela naturalidade, segue, portanto, uma característica do 

melodrama canônico, que acentua as emoções também pela gestualidade.  

 

FIGURA 10 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Em várias cenas observa-se, na verdade, uma hipérbole, que extrapola os efeitos 

do melodrama. O próprio narrador admite o exagero de suas palavras, que no caso da 
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adaptação são enfatizadas também pelos gestos da personagem, nas palavras de Dom 

Casmurro: “Antes pecar pelo excesso que pelo diminuto.”. A Figura 11 sinaliza três 

dessas passagens. A imagem 11A indica o momento em que Bentinho segura seu 

próprio coração na mão. Referindo-se à Capitu, a personagem declara: “Fez meu 

coração bater tão violento, que ainda agora posso ouvi-lo.”; em seguida, abre 

lentamente o paletó, retira o coração e depois confessa: “Há algum exagero nisso, mas 

não esqueças que era a emoção do primeiro amor.”. Na Figura 11B, Bentinho jorra 

jatos de água pelos olhos. A cena é uma alusão ao demasiado sofrimento causado por 

Capitu e abre o microcapítulo Uma ponta de Iago. A imagem da Figura 11C é um 

vislumbre da imaginação de Bentinho, que descreve o que sentiu: “A vontade que me 

dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem até ver lhes sair vida com 

sangue”; as mãos sujas de sangue são do Bentinho adulto, cena que é intercalada com 

Bentinho jovem simulando um estrangulamento no ar. A fúria da personagem é 

atribuída à suspeita de que Capitu pudesse estar se encontrando com rapazes do bairro 

enquanto ele vive no seminário. Há de se mencionar que a música que faz parte dessa 

cena é intensa e se intensifica na medida em que a narração se desenrola.  

 

FIGURA 11 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Em suma: considera-se que as continuidades as matrizes melodramáticas são 

mais claras; no entanto, há outros elementos que fazem referência ao melodrama, 

todavia, não se acredita que possam ser tidos como continuidades, assim sendo, 

prefere-se dizer que são aproximações à gênese melodramática: (1) as imagens que 

remetem à fantasmagoria, referentes aos fantasmas de Dom Casmurro que povoam a 
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casa onde o protagonista vive e que também fizeram parte da infância dele na casa da 

família e no seminário, ilustradas nas Figuras 12 e 13.  

 

FIGURA 12 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

FIGURA 13 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

A segunda aproximação observada são as (2) cartelas. Os cinco capítulos de 

Capitu são subdivididos em microcapítulos demarcados por cartelas, vinhetas de 

passagem com um título, que podem ser comparadas aos cartazes utilizados nos teatros 

de rua sem diálogos, e mesmo depois disso, já que os cartazes não foram abandonados 

depois que os diálogos voltaram a ser liberados no teatro popular do século XVIII.  

A terceira aproximação que se atribui ao gênero melodrama é (3) a personagem 

do Bobo, associada ao alívio cômico. Conforme Figura 14 (A – B – C), pode-se 

verificar a figura do palhaço de circo encarnado por José Dias.  
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FIGURA 14 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Em outros momentos, José Dias assume uma postura de alguém inferior em 

relação aos outros membros da família Santiago, como o plebeu do quarteto de 

personagens apresentados pelo melodrama. Por exemplo, quando recebe documentos 

do Tio Cosme, que joga uma pilha de papéis sobre ele, que os recebe de joelhos. Em 

outra situação, Bentinho ri porque as calças de José Dias estão sem as presilhas, os 

botões que as seguram. A personagem apresenta, dessa maneira, uma discreta 

associação de que é preterido pela família que o acolheu, o que pode levar a justificar a 

forma como ardilosamente influencia e seduz Bentinho em suas decisões. José Dias 

traz também outras duas características comuns à personagem do Bobo: a ironia e uma 

“aparente torpeza física, sendo como é um equilibrista, e sua fala cheia de refrões e 

jogos de palavras.” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 170). Na descrição da 

personagem na microssérie, o narrador descreve que “José Dias amava os superlativos, 

era um modo de dar uma aparência monumental às ideias. Não havendo ideias, servia 

ao menos para prolongar as frases.”, diz a fala da personagem. Entende-se essa 

associação como uma das aproximações ao gênero, porque não se pode dizer que ele 

se configura como o Bobo do melodrama canônico; em alguns momentos sim, como 

esses mencionados acima, em outros se comporta mais como o traidor que semeia o 

mal do que como um Bobo. E, sobretudo, porque o papel dessa personagem é trazer o 

alívio cômico nos momentos de tensão da história, e não é essa a função da 

personagem José Dias. 

Dispostas as continuidades e aproximações ao gênero dramático melodrama 

na microssérie Capitu, ainda se faz necessário observar as outras continuidades às 

matrizes clássicas utilizadas para contar histórias de ficção na televisão. Retomando, 

essas características são, principalmente, (1) a linearidade, que, como já dito, há em 
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Capitu, só que não é bem definida, já que a história é contada de acordo com as 

lembranças do protagonista Dom Casmurro e a demarcação cronológica é apenas 

dedutível; (2) a busca pela fidelidade histórica, que, como já sinalizado, não acontece, 

pelo contrário, há uma subversão espaço-temporal significativa, que vai unir elementos 

dos séculos XIX, XX e XXI, questão que será amplamente discutida no capítulo III – 

Tecendo rupturas; (3) o uso convencional dos planos de câmera, que também não é 

acompanhado na microssérie, característica já abordada quando se falou sobre a 

visualidade, cada vez mais híbrida na contemporaneidade, e que será retomada no 

fechamento deste capítulo; (4) a serialização, discussão que será realizada na 

sequência e (5) as histórias padronizadas, geralmente com dois ou mais eixos 

dramáticos e com ganchos causais, muitas vezes previsíveis, o que não é o caso da 

microssérie Capitu, porque, assim como no romance, não há eixos dramáticos 

secundários e a história não segue o padrão de construção das personagens, como já 

discutido acima (BALOGH, 2002; MACHADO, 2009, 2011; THOMPSON, 2003). 

Segue-se, então, a partir desse ponto, com a discussão de outro gênero popular do 

início do século XIX, que se filia ao melodrama: o folhetim.  

 

2.4 AS MARCAS FOLHETINESCAS 

 

O folhetim, do francês feuilleton (folha de livro), foi o primeiro gênero de 

massa da narrativa de ficção seriada escrita. O folhetim começou a ser publicado nos 

jornais franceses em 1830, ocupava a primeira página do jornal, como nota de rodapé. 

A princípio, era publicado ao lado de notícias de variedades, geralmente associadas a 

fatos bizarros,
39

 piadas e até receitas culinárias. Em 1836, os jornais passam a 
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 Os fatos bizarros aqui referidos são chamados por Roland Barthes (1966) de Fait Divers no texto 

Estrutura do caso do dia, no livro Ensaios Críticos II. O tema também é discutido por pesquisadores 

da área comunicacional como uma das matrizes das notícias sensacionalistas da atualidade. As 

características estruturais dos Fait Divers podem ser identificadas também na construção das 

narrativas ficcionais. Mais informações: BARTHES, Roland. Ensaios Críticos II. Lisboa: Edições 70, 

2009. Consulte também: COCA, Adriana Pierre. A narrativa dos fait divers em Un cuento chino. 

Revista Razón y Palavra, v. 81, p. 1-13, 2012. Disponível em:  

<http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/35_Pierre_V81.pdf>. Acesso em: 09.09.2013 às 

17h52 e veja também: COCA, Adriana Pierre. Telejornalismo e Fait Divers: uma nova maneira de 

narrar a notícia? Revista Comunicação, reflexões, experiências, ensino. Curitiba, v. 3, n. 3, p. 103-

112, 2009.  
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funcionar comercialmente e a ter anúncios, que eram cobrados por palavras, época em 

que os jornais parisienses La Presse e Le Siècle dão início “à publicação de narrativas 

escritas por novelistas da moda.” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 177); narrativas que 

logo depois começaram a ser publicadas no espaço que era do folhetim e, por isso, as 

histórias foram batizadas com esse nome.
40

 Um folhetim que fez muito sucesso no 

final do século XIX e início do XX e depois teve desdobramento em muitas 

adaptações, inclusive no cinema, foi a história do detetive inglês Sherlock Holmes, 

criada por Arthur Conan Doyle, originalmente publicada no jornal The Strand.
41

 

Uma intervenção tecnológica acompanhou um impacto social importante 

nesse período. A criação da rotativa, uma máquina de impressão que permitiu a 

produção de 1.100 páginas impressas por hora saltar para 18 mil e fez com que os 

jornais impressos, consequentemente os romances-folhetins, fossem lidos pelo grande 

público, as massas que migravam para os centros urbanos, onde se concentravam as 

indústrias. O folhetim passou a servir como apelo de vendas e, ainda, se mostrou 

eficiente na fidelização do público.
42

  

As histórias fragmentadas, contadas em capítulos, que assistimos hoje na 

televisão têm, portanto, a gênese do seu formato nos jornais do século XIX, com os 

folhetins. Mas não só. “Os formatos ficcionais da TV são herdeiros de um vasto caudal 

de formas narrativas e dramatúrgicas prévias: a narrativa oral, a literária, a radiofônica, 

a teatral, a pictórica, a fílmica e a mítica, entre outras.” (BALOGH, 2002, p. 32). 

Porém, não nos cabe nesta reflexão destrinchar cada uma dessas heranças. 

Cumpre desvelar apenas que o primeiro modelo de narrativa seriada 

audiovisual foi oferecido pelo cinema, por volta de 1913, quando surgem as primeiras 
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 O primeiro folhetim foi Lazarillo de Tornes, publicado em agosto de 1836, no jornal Le Siècle. Em 

outubro do mesmo ano, o jornal La Presse inicia a publicação de um texto de Honoré de Balzac como 

romance-folhetim. Mas atribui-se que o primeiro romance-folhetim escrito para esse fim foi As 

memórias do diabo, de Frédéric Soulié, publicado em setembro de 1837, no jornal Journal des débats 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 177). 
41

 Informações disponíveis em: <http://www.geminis.ufscar.br/2012/05/comentarios-da-aula-ficcao-

seriada-transmidiatica-2305-game-of-thrones/>. Acesso em: 19.09.2013 às 13h41. 
42

 Machado de Assis foi folhetinista, alguns de seus romances, publicados como livros, nasceram 

primeiro nas páginas dos jornais cariocas do século XIX. Por exemplo, A mão e a luva, publicado de 

setembro a novembro de 1874 no jornal O Globo e depois como livro no mesmo ano; Helena foi 

publicado como romance-folhetim de agosto a setembro de 1876 e depois também publicado em livro 

no mesmo ano; Iaiá Garcia ocupou as páginas do jornal O Cruzeiro de janeiro a março de 1878 e 

depois foi publicado em livro, também em 1878. Informações disponíveis em: FISCHER, Luís 

Augusto. Nota sobre a edição. In: ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Porto Alegre: L&PM, 2012.  



54 
 

experiências de serialização, posteriormente incorporadas pela televisão. A maioria 

das salas de cinema nessa época era ainda os antigos nickelodeons, que exibiam filmes 

curtos, o público assistia em pé ou acomodado em bancos de madeira desconfortáveis. 

Os longas-metragens (feature films) exibidos nos salões de cinema eram pouco 

acessíveis ao grande público, mas podiam ser vistos por esse público na periferia, em 

partes, nos nickelodeons
43

. O que nos primórdios do cinema parecia certo amadorismo, 

com a televisão “ganharia expressão industrial e forma significante.” (MACHADO, 

2010, p. 87). É fato que razões intrínsecas à natureza televisual devem ser 

consideradas. A audiência da televisão é dispersa e o enunciado televisual deve ser 

capaz de solicitar o telespectador para si. Isso justifica o porquê de a televisão adotar a 

serialização como uma das suas principais formas de estruturação, o que implica 

conceber um padrão que se repete, com variações maiores ou menores, assim como 

acontece na produção industrial. Logo, “chamamos de serialidade essa apresentação 

descontínua e fragmentada do sintagma televisual.” (MACHADO, 2010, p. 83, grifo 

do autor). 

Em função disso, a repetição se torna fundamental na organização das 

mensagens televisuais, é um princípio organizativo. É necessário na televisão reiterar 

ideias, personagens, histórias, ter uma programação recorrente, retomar as narrativas 

ficcionais recapitulando entrechos deixados em aberto. Deve-se ter em mente que 

repetição não é redundância. Tal noção pode levar a crer que, por conta dessas 

condições, a televisão não permite criar nada de original, só que é possível, como 

supõe Arlindo Machado, que sugere como a serialização pode ser construída nesse 

processo: 

 
A riqueza da serialização televisual está, portanto, em fazer dos processos de 

fragmentação e embaralhamento da narrativa uma busca de modelos de 

organização que sejam não apenas mais complexos, mas também menos 

previsíveis e mais abertos ao papel ordenador do acaso (2010, p. 97). 

 

Foi a serialização que impôs à televisão uma das suas principais técnicas 

narrativas: a existência de ganchos, herdada do gênero literário folhetim, mas que se 
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 São séries cinematográficas Fantômas (1913), de Louis Feuillade e The perils of Pauline (1914), de 

Louis Garsnier (MACHADO, 2010).  
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perpetuou nas narrativas ficcionais televisuais. Os ganchos são informações 

impactantes que ficam sem respostas, que só serão dadas no próximo capítulo. Uma 

suspensão do sentido narrativo, capaz de segurar a tensão, que deve ser retomada na 

sequência do relato da história. A função do gancho narrativo é criar expectativa. 

“Trata-se de inventar um meio, mais ou menos nobre, de fazer com que o espectador 

volte a procurar o capítulo do dia seguinte – como, outrora, a dona de casa ia, em 

busca da sequência do folhetim, no jornal ou no fascículo.” (PALLOTTINI, 2012, p. 

103). 

Com a microssérie Capitu, embora estruturada usando trechos literais do 

romance Dom Casmurro, não foi diferente. Existem ganchos no final dos capítulos: no 

primeiro capítulo, Bentinho convoca José Dias para uma conversa em tom de duelo: 

“Preciso falar-lhe amanhã sem falta. Escolha o lugar e me diga.”; no dia seguinte, o 

gancho foi a incerteza de como ficará a relação de Bentinho e Capitu, depois da 

confirmação que ele deve, mesmo obrigado, ir para o seminário; no terceiro capítulo, a 

suspeita de Bentinho, que acredita que Capitu está se relacionando com outros rapazes. 

Isso o deixa revoltado, a ponto de descrever suas sensações, dizendo que sente vontade 

de esganá-la; uma das perguntas que pode ter ficado para o telespectador foi: será que 

Bentinho seria capaz de agredir Capitu? E no quarto capítulo, o retorno dos dois da lua 

de mel, que marcará outra fase da vida do casal. Entende-se que a serialidade é mais 

uma das continuidades às matrizes clássicas preservadas em Capitu. 

As minisséries funcionam como mininovelas, e assim são exatamente por 

conta da aproximação ao formato telenovela que, não por mera coincidência, é 

conhecida como folhetim eletrônico.  O formato, como dito anteriormente, está 

associado às lógicas de produção e usos (MARTÍN-BARBERO, 2009) e pode-se dizer 

que dentro do gênero televisual teledramaturgia existem vários formatos. Levando em 

conta os principais formatos de ficção correntes na televisão brasileira, destacam-se:  

(1) A telenovela, caracterizada por ser uma narrativa de longa duração, cerca 

de 200 capítulos estruturados com ganchos narrativos. Apresenta núcleos dramáticos 

que comportam, além dos protagonistas, as personagens secundárias e é uma obra 

aberta, que é produzida enquanto vai ao ar. Esse tipo de narrativa, geralmente, se 

estrutura a partir do tipo teleológico, que o autor Arlindo Machado (2010) atribui a 



56 
 

narrativas que estabelecem logo no início da trama um conflito matriz e toda a 

evolução dos acontecimentos visa reestabelecer o desequilíbrio instalado por esse 

conflito de base, às vezes, só resolvido nos capítulos finais.  

(2) Os seriados são divididos em temporadas, apresentam um núcleo de 

personagens fixas e eventualmente há as personagens convidadas. Os seriados 

distinguem-se dos demais formatos por terem episódios autônomos, enredos que se 

resolvem no mesmo dia em que são exibidos. O período de cada temporada respeita 

uma regra que leva em consideração o número de semanas do ano, que são 52. Logo, 

seis meses são 26 semanas, por isso, geralmente, uma temporada tem 13 episódios, o 

que corresponde a três meses, tempo suficiente para obter um parâmetro com os 

resultados da audiência.  

(3) Os unitários são os programas especiais, que vão ao ar isoladamente, em 

finais de ano ou ocasiões comemorativas. A ressalva é que, mesmo sendo exibido de 

uma única vez, ainda assim mantém o padrão da serialidade, já que é uma narrativa 

fragmentada, por conta da interrupção para a exibição dos intervalos comerciais.  

(4) A minissérie, variável desta investigação, é dividida em capítulos e não 

episódios, segundo Renata Pallottini. Assim como as telenovelas, deixam ganchos de 

um capítulo para o outro. Naturalmente, o telespectador necessita da compreensão de 

todos os capítulos para que possa ter a totalidade da história. “A minissérie é uma 

ficção televisiva que se fecha, clausurando totalmente a história.” (PALLOTTINI, 

2002, p. 48). O número de capítulos pode variar. Nas duas primeiras décadas de 

exibição do formato, as minisséries giravam em torno de 20 a 30 capítulos, hoje são 

recorrentes as microsséries, que vão ao ar com menos de 10 capítulos, como foi o caso 

de Capitu, exibida em 05 capítulos. Os produtores costumam justificar a redução do 

formato devido aos custos investidos nesse tipo de produção, que são bem maiores se 

comparados ao capítulo de uma telenovela
44

.  

Não obstante, há ainda um formato intermediário entre as telenovelas e as 

minisséries. A TV Globo, desde 2011, tem um novo horário destinado à exibição de 

                                            
44

 O custo médio do capítulo de uma telenovela das nove horas na TV Globo é de 300 mil reais. Cada 

capítulo da microssérie Capitu, por exemplo, foi de um milhão de reais, só para mencionar um 

parâmetro de comparação. Informações disponíveis em: 

<http://forum.cinemaemcena.com.br/index.php?/topic/3283-capitu-minisserie-globo/>. Acesso em: 

16.09.2013 às 16h16. 
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narrativas ficcionais, às 11 horas da noite. Se for considerado o número de capítulos, 

em torno de 60, a novela das 11 da TV Globo se enquadra no formato macrossérie. Só 

que a trama que vai ao ar privilegia toda a estrutura narrativa que vem das telenovelas, 

inclusive, se constitui como uma obra aberta, ao contrário das minisséries, que 

geralmente são obras fechadas, ou seja, são finalizadas antes de serem exibidas. Deve-

se considerar também que as três obras colocadas no ar, até então, nesse horário, são 

remakes de telenovelas anteriores. Logo, se constituem mesmo como telenovelas do 

horário das 11 da noite
45

.  

Contudo, não é só o número de capítulos ou episódios e o fato de ser uma obra 

fechada ou aberta que distinguem os formatos televisuais. É também o tempo 

destinado aos bastidores da produção, geralmente mais extenso no caso das 

minisséries, a preparação diferenciada dos atores, os custos envolvidos e o espaço na 

grade de programação da emissora. Algumas dessas condições são mais favoráveis às 

minisséries porque esse formato se distancia, em certa medida, da produção industrial 

imposta às telenovelas diárias e aos seriados semanais, por exemplo. Desse modo, as 

minisséries estão mais abertas às experimentações, para as quais a pesquisadora Anna 

Maria Balogh (2002) está atenta:  

 
Dentro do conjunto de formatos televisuais há diferenças ponderáveis e cabe 

à minissérie, formato privilegiado em termos de roteiro e elaboração em 

geral, a primazia no tocante à artisticidade; seria, em princípio, diversamente 

dos seriados e novelas, com uma tendência muito maior ao aproveitamento 

de fórmulas e esquemas (BALOGH, 2002, p. 37).  

 

Assim sendo, as narrativas ficcionais mais recorrentes, como as telenovelas e 

os seriados semanais, atendem a uma demanda de mercado que se respalda em uma 

experiência já testada, que atinge um público que se construiu como um telespectador-

modelo, uma associação ao leitor-modelo, assim chamado por Umberto Eco (1989) e 
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 O remake que inaugurou o horário das 11 das telenovelas globais foi O Astro, escrita por Janete 

Clair na primeira versão de 1977/1978 e por Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro, em 2011. A novela 

O Astro foi produzida em comemoração aos 60 anos de teledramaturgia no Brasil. No ano seguinte, o 

remake de Gabriela, inspirada no romance do escritor baiano Jorge Amado ocupou a mesma faixa 

horária na grade de programação da emissora. Gabriela havia sido produzida pela TV Globo também 

em 1975, quando foi escrita por Walter George Durst. Há ainda uma versão pouco conhecida de 1961, 

que foi ao ar pela TV Tupi. Em 2013, outra telenovela que marcou época, Saramandaia, do autor Dias 

Gomes, teve o remake exibido às 11 da noite na TV Globo, o texto foi escrito por Ricardo Linhares. 
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que se difere daquele público que busca atingir a microssérie Capitu, entende-se que 

Capitu subverte as formas de representação do espaço-tempo, como será discutido no 

capítulo III – Tecendo rupturas, que encerra este estudo e leva-se em conta também 

que a produção já surgiu de um projeto que se propunha a tratar a literatura nacional na 

televisão de maneira desafiadora, trata-se do Projeto Quadrante, que será apresentado a 

seguir, encerrando o primeiro capítulo e, com isso, a dimensão contextual da pesquisa. 

 

2.5 O PROJETO QUADRANTE E A POÉTICA DE CARVALHO 

 

As minisséries surgem depois da telenovela já ter se tornado o principal 

produto da ficção televisual brasileira. A primeira minissérie produzida pela TV Globo 

foi Lampião e Maria Bonita, escrita por Doc Comparato e Aguinaldo Silva e 

protagonizada por Lúcia Alvez e Nelson Xavier. A estreia foi em 26 de abril de 1982 e 

ocupou a faixa de programação das 22 horas. Portanto, a minissérie completou três 

décadas de exibição em 2012. Nesse período, só em 1987, 1996 e 1997 não houve 

produção de minisséries. Até agora (novembro de 2013) foram produzidas pela TV 

Globo 79 minisséries, mais da metade inspirada em textos literários. Entre essas 

produções, estão as duas obras adaptadas pelo Projeto Quadrante: A pedra do reino e 

Capitu
46

.  

Por duas décadas, Luiz Fernando Carvalho alimentou o sonho de traduzir a 

brasilidade por meio de textos literários; a concretização dessa proposta é o Projeto 

Quadrante, que se constitui como um dos Núcleos de Teledramaturgia da TV Globo. 

Segundo Carvalho, o projeto busca trazer para a TV uma ética artística que 

esteja verdadeiramente preocupada com a educação. Vem daí a necessidade de 

percorrer o país e trabalhar com talentos locais. Para Carvalho, o Projeto Quadrante 

pode ser resumido em uma palavra: encontros. O idealizador do projeto esclarece: 

“(...) é um desejo de reencontrar e contar o meu país e também minha declaração de 
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 Informações disponíveis no site Memória Globo por meio do link 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries.htm>. Acesso em: 16.09.2013 

às 19h24. 
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amor à literatura.”
47

. Carvalho completa afirmando que o Quadrante busca na literatura 

nacional uma maneira de fugir da encenação realista. Entende-se a fuga à 

representação realista no sentido de se distanciar “de uma produção fiel das aparências 

imediatas do mundo físico, e a interpretação dos atores que busca uma reprodução fiel 

do comportamento humano, através de movimentos e reações “naturais”.” (XAVIER, 

2005, p.42). Segundo Ismail Xavier, o naturalismo revelado na mise-en-scène serve de 

“ponte para conferir um peso de realidade aos mais diversos tipos de universo 

projetados na tela.” (Idem), talvez seja desse realismo que o diretor Luiz Fernando 

Carvalho quer distância, pelo menos no que tange as adaptações literárias realizadas 

pelo Projeto Quadrante. 

O que se observa na primeira adaptação do projeto, A pedra do reino, 

inspirada no livro O romance d’a pedra do reino e o príncipe do sangue do vai-e-

volta, de 1971, do escritor paraibano Ariano Suassuna, e também em Capitu, que 

desconhecem a representação realista.  

A pedra do reino, assim como Capitu, privilegiou a inter-relação entre 

linguagens e se diferenciou no tratamento dado ao espaço-tempo da narrativa 

materializado pelo protagonista-narrador em diferentes fases da vida da personagem, 

ao mesmo tempo e fora da ordem cronológica. Um desenvolvimento narrativo por 

meio de aparições intercaladas do narrador da trama, Pedro Diniz Quaderna, com a 

inquietação de vê-lo ocupar em muitas cenas o mesmo espaço físico; passado e 

presente da narrativa não só dialogam, eles contracenam em A pedra do reino, assim 

como em Capitu. Nas imagens abaixo (Figura 15A), pode-se observar o narrador, da 

cela onde se encontra preso, vendo cenas do seu passado diante dele. Na figura 15B, 

Quaderna, já idoso, narra sua história enquanto participa de uma festa, em que ele, 

ainda criança, dança feliz. 

 

 

FIGURA 15 (A – B) – FRAMES DO DVD A PEDRA DO REINO 
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 Declaração do caderno de anotações do diretor, escrito entre os meses de junho e dezembro de 2006, 

durante a produção do primeiro programa do Projeto Quadrante, na cidade de Taperoá, na Paraíba. 

Disponível em: <http://quadrante.globo.com/>.  Acesso em: 19.09.2013 às 21h52. 
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Isso havia sido observado de maneira pontual em outro trabalho dirigido por 

Luiz Fernando Carvalho, na adaptação televisual do romance de Eça de Queirós, Os 

Maias, minissérie de 2001, também exibida pela TV Globo. No primeiro capítulo, na 

cena em que o protagonista Carlos da Maia entra em uma sala vazia e em seguida se 

estabelece um enquadramento campo/contracampo (Figura 16 B e C), entre a 

personagem e o flashback que ele rememora, mais do que a demarcação de uma 

lembrança, a cena foi construída como se a personagem estivesse contracenando com 

suas memórias. Carlos da Maia entra na sala que revive em seus pensamentos (Figura 

16A).  

 

 

 

FIGURA 16 (A – B – C) – FRAMES DA MINISSÉRIE OS MAIAS 
48
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 Imagens capturadas em vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=99YRwglIfjw>. 

Acesso em: 04.10.2013 às 12h33. A cena pode ser conferida a partir dos 08 minutos e 48 segundos. 
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Depois, essa experiência foi colocada em prática novamente em A pedra do 

reino e intensificada, trazendo novas nuances, um ano e meio depois, em Capitu. Esse 

recurso, aliado à estratégia discursiva do protagonista-narrador, revela cenários que se 

alicerçam por meio de referências culturais diversas, assim como no romance no qual a 

microssérie é baseada. As memórias de Quaderna são remontadas com referências do 

circo (Figura 17A), no qual o palhaço é a principal atração e do teatro de bonecos 

(Figura 17B); os animais, por exemplo, foram construídos por artesãos locais, mestres 

mamulengueiros
49

 que deram vida a uma cavalgada com 40 cavalos, uma evocação às 

cavalhadas, comuns no nordeste brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17 (A – B) – FRAMES DO DVD A PEDRA DO REINO 
50
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 Mamulengueiros são os artistas que confeccionam bonecos chamados mamulengos, uma espécie de 

fantoche. Alguns são gigantes e conhecidos mundialmente devido ao carnaval da cidade 

pernambucana Olinda. O nome, segundo o povo do lugar, teria surgido da união das palavras mão e 

molenga. 
50

 As imagens da microssérie A pedra do reino foram tiradas do DVD da produção.  
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A narrativa ficcional se baseia na história, datada do início do século XIX, que 

relata uma seita que, no ano de 1836, em uma cidade do interior pernambucano, tentou 

fazer ressurgir o rei português Dom Sebastião. Os sacrifícios humanos realizados em 

prol do rei morto são lembrados até hoje em uma manifestação popular conhecida 

como Cavalgada da Pedra do Reino. A cultura nordestina, que tem uma forte 

influência da literatura da Idade Média, por meio dos folhetos de cordel, repentes e 

emboladas
51

, foi a inspiração principal de Ariano Suassuna, fundador e principal 

representante do movimento cultural Armorial
52

. O que vemos na obra audiovisual é 

um reflexo da circularidade do romance, que foi estruturado a partir de folhetos de 

cordel, que vão e voltam no tempo. 

A configuração híbrida das imagens também é notada em A pedra do reino, 

como exemplo, as cenas das animações inspiradas na linguagem dos quadrinhos 

(Figura 18 A e B), que aparecem no primeiro capítulo da microssérie. 

 

 

 

FIGURA 18 (A – B) – FRAMES DO DVD A PEDRA DO REINO 

  

 

                                            
51

 Gênero musical do nordeste brasileiro marcado por intervalos curtos entre os versos e pelo 

improviso. Disponível em: <http://cordeleviolaoderua.arteblog.com.br/209625/EMBOLADA/>. 

Acesso em: 14.08.2013 às 14h58. 
52

 Movimento Armorial - fundado em 1970, envolvia artistas, poetas, músicos e escritores e foi 

sintetizado como um movimento cultural ligado ao traço mágico produzido pelos romanceiros 

populares em seus folhetos de cordel, inspirados na música de viola, rabeca e pífano. Disponível em: 

<http://quadrante.globo.com/Pedradoreino/upload/main.html>. Acesso em: 14.08.2013 às 15h05. 
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Outros dois trabalhos
53

 que se distinguem por sua ousadia foram colocados no 

ar depois de Capitu, sob o olhar do diretor Luiz Fernando Carvalho, nenhum deles 

fazia parte do Quadrante. E até agora (novembro de 2013) nenhuma outra obra do 

projeto foi realizada. Quando questionado sobre os próximos passos das produções, 

Carvalho preferiu relembrar as conquistas anteriores e o orgulho em tê-las realizado, 

conforme entrevista no Apêndice A deste trabalho. 

O crítico de TV Flávio Ricco (2009) arriscou dizer que a suspensão do Projeto 

Quadrante na emissora se deve ao fracasso atribuído aos dois primeiros trabalhos, A 

pedra do reino e Capitu, que não fizeram jus ao sucesso de crítica e audiência obtido 

com a minissérie Hoje é dia de Maria, também dirigida por Carvalho, em 2005, e que 

também trouxera uma proposta experimental, com a utilização de um cenário 

ciclorama,
54

 onde toda a microssérie foi rodada. Se o Projeto Quadrante terá 

continuidade ou não ainda não há confirmação, o que se sabe é que, até então, as 

outras duas obras planejadas para serem produzidas não saíram do papel, são elas: 

Dois irmãos, de Milton Hatoum e Dançar tango em Porto Alegre, de Sérgio Faraco.  

As produções colocam em xeque, por exemplo, os modos de uso do plano de 

câmera. Originalmente, o plano tem uma função de ordenamento. A maneira como se 

organizam os planos em um filme conduz o olhar do espectador, sugerindo uma 

determinada leitura, mas esse mecanismo, que vem do cinema tradicional, se torna 

inadequado quando os meios audiovisuais começam a fazer uso de planos híbridos 

(MACHADO, 2011), como as microsséries A pedra do reino e Capitu.  

O plano é a unidade básica, mínima, da linguagem audiovisual. Cada corte, 

cada mudança de plano define dois parâmetros: o espacial e o temporal. Os 

movimentos, as entradas e as saídas de campo e a composição são igualmente 

organizadores de uma narrativa audiovisual, nos diz Noël Burch.  

                                            
53

 Afinal, o querem as mulheres? foi ao ar em 06 episódios, uma vez por semana, às quintas, de 11 de 

novembro a 16 de dezembro de 2010, e se destacou por ter sido formatada com diálogos curtos, 

inspirados nas redes sociais, e por uma estética referenciada na Pop Art e Subúrbia, que foi ao ar de 01 

de novembro a 20 de dezembro de 2012, uma vez por semana, às quintas-feiras, por volta das 23h30. 

A série trabalhou com não atores e foi toda rodada em externas. Entre as iniciativas transmídia, houve 

o lançamento de uma história em quadrinhos a partir da série e um trabalho de divulgação que 

começou com a possibilidade de baixar as músicas da série através de aplicativos em celulares. 
54

 Ciclorama é um Domus, uma espécie de cúpula, que foi construído sob um antigo palco de show de 

rock e abrigou um cenário em 360°. Em seu interior, as imagens foram pintadas à mão para compor o 

cenário.  
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Do ponto de vista formal, um filme é uma sucessão de fatias de tempo e de 

fatias de espaço. A planificação é, portanto, a resultante, a convergência de 

uma planificação no espaço (ou antes, uma série de planificação no espaço) 

realizada no momento da filmagem, e de uma planificação no tempo, 

prevista em parte na filmagem e culminada na montagem. É através dessa 

noção dialéctica que se pode definir (e, a partir daqui, analisar) a verdadeira 

feitura de um filme, o seu devir essencial (1973, p. 12, grifo do autor).  

 

O que o autor problematiza é que dividir tempo e espaço no cinema, nesse caso, 

na TV, não é só planificar, definir os planos de câmera que serão realizados. Burch 

alertou, décadas atrás, que é necessário rever a função e a natureza dessa mudança de 

plano, porque acreditava que a mudança de plano seria “(...) a base das estruturas 

infinitamente mais complexas dos filmes do futuro” (1973, p. 21). Acredita-se que o 

tratamento dado às produções se enquadra na estrutura complexa da qual falava Burch. 

Esse é um dos aspectos que faz com que Capitu trilhe o caminho da poesia. Mas o que 

é um trabalho audiovisual poético? 

No texto Cinema: instrumento de poesia, que é fruto de uma Conferência na 

Universidade do México, em 1958, o cineasta Luis Buñuel reflete sobre a questão e 

procura definir o que é “o bom cinema”, capaz de ser um instrumento de poesia. Nessa 

curta explanação, Buñuel lembra que o mistério é essencial a toda obra de arte e que 

“o bom cinema” dificilmente se vê nas grandes produções, ou nas que são sucesso de 

crítica e público, pois essas não são capazes de dar vazão a nossa visão de mundo, 

aquela capaz de “ampliar a realidade tangível” (1983, p. 335). Buñuel está nessa 

reflexão tecendo uma crítica ao neorrealismo italiano. 

Acredita-se que é possível relacionar o pensamento de Buñuel com a produção 

experimental de Carvalho, quando se identifica como essa narrativa rompeu com os 

paradigmas da maioria dos produtos de ficção televisual e carrega o telespectador para 

um universo impregnado de mistério, colocando-o na trilha da poesia. 

Quando José Gatti (2010) discorre sobre a produção experimental do cineasta 

Mathias Müller
55

, também se relaciona a reflexão do autor ao trabalho do diretor 

                                            
55

 Cineasta alemão que se dedica à produção de filmes experimentais. É dele o curta-metragem 

Vacancy (1998), que usa imagens de arquivo da construção da capital federal, Brasília. Informações 

obtidas das notas de aula do Prof. Dr. José Gatti, durante a disciplina Teorias do Cinema, ministrada 

de junho a novembro de 2012, no PPGCom em Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do 

Paraná (UTP).  
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global. Gatti entende que Müller aproxima o cinema que faz da linguagem poética e 

das artes plásticas e acredita que o artista alemão “conquista sua inserção num circuito 

em que conceitos de arte prevalecem sobre os de mercado — em outras palavras, sua 

qualidade artística e poética exige uma fruição que a espectatorialidade consumista 

não alcança.” (GATTI, 2010, p. 169). 

Carvalho adentra em um terreno de experimentações e faz “uso criativo da 

realidade”, como sugere a cineasta de vanguarda americana Maya Deren. No texto 

Cinema: uso criativo da realidade, Deren considera as manipulações de tempo-espaço, 

um dos recursos primordiais para testar a potencialidade das imagens. Nesses casos, “a 

própria câmera é entendida como o artista, com lentes distorcidas, múltiplas posições, 

etc., usadas para simular a ação criativa do olho, da memória, etc.” (2013, p. 11). Para 

Deren, a imagem é o elemento essencial, mas apenas o começo da ação criativa. O 

olho-câmera de Carvalho se presta à ação criativa e dá conta de proporcionar uma 

experiência que desvia das que são normalmente encontradas pelos telespectadores 

diante da TV. 

Algumas imagens de Capitu parecem partir desta premissa. Como as que são 

atribuídas sob a ótica de Bentinho (Figura 19). A profunda perturbação da personagem 

fica evidente nos enquadramentos em primeiros planos e nas distorções. 

 

 

 

 

FIGURA 19 (A –B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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Algumas dessas imagens se apresentam sob a forma de anamorfoses, que, 

segundo Arlindo Machado, “(...) não são mais do que desdobramentos perversos do 

código perspectivo, mas o efeito por elas produzido resulta francamente irrealista.” 

(MACHADO, 2011, p. 207). O termo é emprestado do estudioso Jurgis Baltrusaitis.  

 

FIGURA 20 (A – B) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

No percurso da história da arte, os movimentos da arte moderna já buscavam a 

desconstrução da imagem realista; a imagem eletrônica torna essa possibilidade 

totalmente possível, uma vez que é mais maleável e, portanto, suscetível a 

anamorfoses (MACHADO, 2011).  

Para conseguir esse resultado inédito, o diretor de Capitu fez uso de um 

recurso técnico criado especialmente para a microssérie, uma lente de 30 centímetros 

de diâmetro, cheia de água, que foi colocada à frente da câmera, por isso, funcionou 

como uma espécie de “retina” e ganhou o nome de “lente Dom Casmurro”
56

. A 

intenção foi dar uma dimensão ótica, a partir da refração da água, nas cenas de 

devaneio de Bentinho. O resultado foram imagens que parecem o olhar de alguém com 

catarata. 

 

      FIGURA 21 (A – B) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

                                            
56

 Disponível em: <http://tvg.globo.com/programas/capitu/capitu/platb/2008/12/10/entre-luz-e-

fusco/>. Acesso em: 25.11.2012 às 10h56. 
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Carvalho justifica o resultado impresso por suas lentes como um texto que foi 

aberto a outras visibilidades, com outras coordenadas estéticas. É providencial, antes 

de seguir para o capítulo II – Entre diálogos, mencionar que o conceito de estética 

considerado neste trabalho se pauta nas discussões de Mikhail Bakhtin no texto O 

autor e o herói na atividade estética, escrito por volta de 1920/1922. Nele, Bakhtin 

diferencia o autor-pessoa, como o escritor, o artista do autor-criador, como o 

articulador da estética-formal da obra artística e pressupõe, para sua concretização, a 

exotopia (do russo vnenakhodimost), que é olhar o outro de fora. 

 
A posição exotópica é a posição a partir da qual é possível o trabalho 

estético, a ação de construir o objeto estético. A obra estética tem como tema 

o mundo dos homens, suas decisões éticas, seu labor teórico, suas interações, 

seu viver, aos quais representa na construção da obra estética (SOBRAL, 

2005, p. 109).  

  

O filósofo russo indica que o acontecimento estético, o princípio básico da ação 

criadora, prevê a existência de duas consciências. Essa relação reforça o que Bakhtin 

(2011) tem como princípio: que a ética e a estética caminham juntas, são 

indissociáveis, assim como o tempo e o espaço no cronotopo. A estética bakhtiniana 

está associada à arquitetônica da obra, a sua estrutura ou construção une material, 

forma e conteúdo. O conceito de arquitetônica objetiva pensar as relações interacionais 

e pode ser mais facilmente entendido a partir da triangulação: “arquitetura 

(construção), mecânica (movimento), arquitetônica (interação) = resposta (sentido)” 

(IRENE MACHADO, 2010, p. 205). “A resposta no campo especulativo de suas 

possibilidades joga como a variedade de temporalidades projetadas no espaço das 
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relações, criando a exotopia.” (Idem, p. 208). A exotopia é, portanto, o lugar exterior a 

partir do qual o criador realiza o acabamento axiológico da obra.  

Nesse sentido, diz Tzvetan Todorov, no prefácio à edição francesa de Estética 

da criação verbal, de Mikhail Bakhtin, “A criação estética é, pois, um exemplo 

particularmente bem sucedido de um tipo de relação humana: aquela em que uma das 

duas pessoas engloba inteiramente a outra e por isso mesmo a completa e dota de 

sentido.” (2011, p. XIX)
57

. Sobre isso, recorremos à reflexão de Maria Cristina 

Mungioli (2012), no artigo Entre o ético e o estético: o carnavalesco e o cronotopo na 

construção do narrador da minissérie Capitu
58

, em que a autora observa a estética da 

microssérie sob a perspectiva ética. Mungioli destaca: 

 
(...) o tratamento temático e o acabamento estético adotados na minissérie 

permitem entrever as relações entre o ético e o estético por meio da 

contraposição dos cronotopos do século XIX e do século XXI. 

Contraposição que se concretiza por meio da adoção da carnavalização como 

eixo de interpretação das relações cronotópicas de família, casamento, vida 

social (2012, p.14-15). 

 

Esta citação endossa a proposta central do Projeto Quadrante, que é “(...) a 

tentativa de um modelo de comunicação, mas também de educação, em que a ética e a 

estética andam juntas.”
59

. Carvalho revela: 

 
Tenho enorme orgulho de ter feito “A pedra do reino” como fizemos, em 

parceria com os muitos artesãos sertanejos e atores da região. Tudo isso é 

estética, que entendo como algo que é filha da ética, de um conjunto de 

pensamentos que estavam me acompanhando naqueles dias. 
60

 

 

Então, a proposta de Carvalho corrobora, portanto, ao pensamento de Bakhtin. 

Se, até agora, as obras produzidas pelo Projeto Quadrante cumpriram seu papel como 

                                            
57

 TODOROV, Tzvetan. Prefácio à edição francesa de: BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação 

Verbal. 6. ed. Trad. Prefácio de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2011, p. XIII – XXXII. 
58

 Apresentado no XI Congresso Latino-americano de Investigadores de Comunicação (ALAIC), de 09 

a 11 de maio de 2012, em Montevidéu, no Uruguai.  
59

 Informações do caderno de anotações do diretor Luiz Fernando Carvalho, entre junho e dezembro de 

2006, na cidade de Itaperoá, na Paraíba, durante gravações de A pedra do reino. Disponível em: 

<http://quadrante.globo.com/>. Acesso em: 05.05.2013 às 19h55. 
60

 Entrevista concedida por e-mail com exclusividade para a autora, recebida em 29.04.2013, em 

pierrecoca@hotmail.com, através da mediação do programa institucional Globo Universidade. Pode 

ser consultada na íntegra no apêndice A deste trabalho. 
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idealizado pelo seu criador, não é possível avaliar sem uma pesquisa atenta. No 

entanto, diante das verificações realizadas por esta pesquisa, entende-se que pelo 

menos uma experiência singular na televisão foi oferecida ao telespectador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ENTRE DIÁLOGOS  

 

O segundo capítulo desta dissertação se direciona para as relações 

intermidiáticas estabelecidas na recriação televisual de Dom Casmurro. O propósito do 

Projeto Quadrante, apresentado no capítulo anterior, já nasce de um diálogo 

estabelecido entre a literatura e a televisão. A partir desse momento, observa-se na 

microssérie Capitu não só como essa relação se concretiza, mas também quais os 

outros textos que integram a narrativa. Reflexões que ajudam a identificar o que há de 

inovador na produção.  

A condução teórica se respalda, principalmente, no conceito de 

intermidialidade, muito solicitado na área dos Estudos Literários e de grande valia para 

se pensar sobre os produtos televisuais. Deve-se deixar claro, no entanto, que a 

discussão exposta neste trabalho é do campo comunicacional, extrapola o viés da 

literatura comparada, não se quer somente refletir sobre a transposição do romance 
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para a televisão. O foco é na constituição da linguagem da narrativa ficcional na 

televisão, no caso, a microssérie Capitu, que tem como base a literatura, no entanto, a 

literatura é só um dos textos colocados em diálogo.  

A intermidialidade facilita a compreensão de algumas especificidades dessa 

pesquisa, no que concerne às inter-relações entre diferentes textos. Por isso, já se 

encaminha, a partir desse ponto, para a segunda e terceira dimensões da pesquisa: (1) a 

pesquisa empírica, na qual a análise e a interpretação de cenas são acentuadas com a 

observação do corpus e a (2) fundamentação teórica, importante para delinear os 

resultados obtidos dessa experiência. As duas dimensões fazem parte do processo. As 

etapas da metodologia adotada por esta investigação, a transmetodologia 

(MALDONADO, 2011), não são dissociadas, pelo contrário, assim como as 

linguagens em Capitu, as fases da pesquisa também dialogam entre si. Segue-se, então, 

com as premissas teóricas do conceito de intermidialidade
61

. 

3.1 A EXPERIÊNCIA INTERMIDIÁTICA 

 

Num sentido amplo e sob um olhar direcionado pelo senso comum, a 

“‘intermidialidade’ refere-se às relações entre mídias, às interações e interferências de 

cunho midiático” (RAJEWSKY, 2012a, p. 52). Só que é abrangente definir a 

intermidialidade dessa forma, porque o fenômeno pode parecer flexível e genérico. A 

ressalva da pesquisadora e professora Irina Rajewsky, da Universidade Livre de 

Berlim é que a intermidialidade presume os limites entre as mídias, necessário para se 

“discernir e apreender as entidades distintas envolvidas na interferência, na interação 

ou na reciprocidade.” (Idem, p.53). O prefixo inter já revela essa dimensão, a 

intermidialidade busca compreender o entre mídias, o cruzamento das fronteiras 

midiáticas. 

                                            
61 O adjetivo intermidiático se relaciona com o termo em inglês intermidiality. É importante dar ênfase 

a essa relação, pois é um termo traduzido em alguns textos como intermedial, que é uma tradução 

equivocada para o inglês, pois na língua inglesa esse termo está associado à intermedia  (em 

português, intermídia), e representa outro conceito, utilizado em círculos bem específicos (GLÜVER, 

2006). A ressalva se faz necessária porque a maioria dos textos sobre intermidialidade disponíveis em 

português não foi traduzido direto dos originais em alemão, língua em que há muitas publicações 

sobre a Teoria da Intermidialidade, mas das traduções já realizadas do inglês ou francês. 
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A intermidialidade observa, portanto, as diferentes formas de artes e mídias 

estabelecidas em um determinado texto, conceitualmente fundidas e não apenas 

justapostas, se preocupa com a lógica das interações e se diferencia, assim, das 

relações que se estabelecem puramente como mixmídia (combinação) e multimídia 

(justaposição), como aponta Claus Glüver (2006).  

Antes de dar prosseguimento aos desdobramentos da concepção de 

intermidialidade para esta reflexão, é importante traçar sucintamente um histórico do 

conceito no âmbito científico. O termo intermídia surge em 1966, no ensaio intitulado 

Intermedia, Something Else Newsletter, de Dick Higgins. Embora tenha uma pré-

história extensa, ainda é considerado um conceito em processo, portanto, um eixo de 

pesquisa com uma abordagem relativamente “nova”. Os antecedentes da 

intermidialidade perpassam conceitos como a dinâmica intertextual discutida por Julia 

Kristeva e os estudos interartes. A primeira corrente, mais voltada para a tradição 

literária, e a segunda para as formas de expressão consideradas como artes. Não é, 

contudo, um conceito “novo”, mas que só começa a ser discutido de maneira mais 

efetiva no meio acadêmico a partir da década de 1980, quando se acirra a preocupação 

em compreender os procedimentos, estruturas e conceitos que integram as mídias e, 

consequentemente, esses processos em suas dimensões históricas e sociais (MÜLLER, 

2012, p. 80-81). Deve-se resgatar ainda que o termo hibridismo, discutido 

anteriormente, também foi associado à intermidialidade durante as duas últimas 

décadas. O autor Jürgen Müller considera essa uma das muitas “reações discursivas 

aos desenvolvimentos midiáticos (pós-) modernos da segunda metade do século XX 

que muitas vezes foram descritos como “heterogeneidades”, “ecletismos”, “fusões” ou 

“colagens”.” (2012, p. 86). Essa retrospectiva foi necessária, para esclarecer a razão de 

não se utilizar outros termos correlatos, como intertextualidade ou hibridismo. À luz 

desses cuidados conceituais, espera-se deixar evidente o que motivou a escolha pela 

leitura intermidiática neste estudo, mesmo que em alguns momentos se fale de 

hibridação de discursos, transmidiação ou remediação, como já sinalizado no primeiro 

capítulo, são propostas que se diferenciam em sua essência.  

A intermidialidade surge, portanto, para dar conta da relação entre artes e 

mídias e também das mídias e seus textos. Por conta disso, a intermidialidade “mostra 
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que todas as expressões e formas de comunicação no uso científico alemão permitem 

que sejam consideradas e designadas, hoje em dia, como ‘mídias’” (CLÜVER, 2006, 

p. 19). Esclarece-se ainda que a concepção de texto que assume esta pesquisa é sob 

uma perspectiva ampla, como a desenvolvida pelos semioticistas, que veem, por 

exemplo, uma obra de arte como um sistema sígnico complexo. Assim sendo, os 

objetos são denominados textos que podem ser “lidos”. Dessa forma, uma dança, um 

filme, uma catedral ou um poema são vistos como textos (GLÜVER, 2006).  

Com isso em mente, pode-se pensar que textos multimídia se compõem de 

textos separados, compostos em mídias distintas e um texto mixmídia é formado por 

textos complexos, em diferentes mídias, mas que não se sustentam fora daquele 

contexto. O pesquisador Claus Glüver (2006) exemplifica: “A ópera, enquanto modelo 

textual, é multimídia; enquanto encenação e apresentação é uma mescla de elementos 

multimídias e mixmídias.” (Idem). E, ainda, nesse sentido, a ópera representa uma 

mídia própria, na terminologia sancionada pela intermidialidade. 

Desse modo, pode-se dizer que os textos multimídia e mixmídia se enquadram 

em uma das categorizações de relações intermidiáticas, a fusão de mídias. Existem 

ainda outras duas categorizações que interessam, sobremaneira, para esta pesquisa: as 

relações entre mídias em geral, que são as relações intermidiáticas, que se estabelecem 

na microssérie Capitu, por exemplo, e as transposições intermidiáticas, as 

transposições de uma mídia para a outra, que também é o caso da produção analisada 

nesta investigação, já que Capitu é fruto de um livro transposto para a televisão.   

Uma divisão tripartida para se pensar as relações intermidiáticas é oferecida por 

Rajewsky (2012b) e está em sintonia com as categorias apresentadas acima. Portanto, 

antes de prosseguir com as análises e interpretação de cenas, deve-se trazer essa 

concepção, que implicitamente marcou presença nas noções apresentadas até esse 

momento. 

Rajewsky (2012b) propõe pensar a intermidialidade em um sentido restrito, 

apenas como uma transposição midiática. Como exemplo, as adaptações literárias, 

como as transposições do livro Dom Casmurro para o audiovisual (cinema e televisão) 

ou o inverso; a transposição do roteiro para TV de mil páginas da primeira temporada 

da versão brasileira da série de televisão Sessão de Terapia, transmitida pelo canal a 
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cabo GNT, para o livro Sessão de Terapia
62
. Se trata de um novo produto, “cuja 

formação é baseada num processo de transformação específico da mídia e 

obrigatoriamente intermidiático.” (RAJEWSKY, 2012b, p. 24). Nessa proposta, o foco 

é a criação de um produto transformado para outra mídia. Outro exemplo para se 

pensar essa transposição são as obras do artista francês Fatin-Latour, que transpõe para 

a litografia e a pintura a primeira cena da ópera O ouro do Reno (1876), do compositor 

alemão Richard Wagner. 

Em outro sentido, Rajewsky (2012b) chama a atenção para a intermidialidade 

como uma combinação de mídias distintas, as relações mixmídias já comentadas, 

como alguns filmes e programas de TV ou as performances.  

 
A qualidade intermidiática dessa categoria é determinada pela constelação 

midiática que constitui um determinado produto de mídia, isto é, o resultado 

ou o próprio processo de combinar, pelo menos, duas mídias 

convencionalmente distintas ou, mais exatamente, duas formas midiáticas de 

articulação (Idem). 

 

E, por fim, o último sentido restrito para se pensar a intermidialidade, segundo a 

autora, são as referências intermidiáticas, como a citação de um texto literário em um 

seriado de TV, a evocação de técnicas cinematográficas na composição de uma 

história em quadrinhos ou a musicalização da literatura, como o poema Clair de Lune 

(1869), do  poeta francês Paul Verlaine
63

, para a música Clair de Lune (1890), do 

compositor impressionista Claude Debussy. O que é fundamental extrair dessa 

discussão é que os critérios propostos para observar as relações intermidiáticas podem 

se fundir em um único texto, e é isso o que se configura na microssérie Capitu. 

Tara Collington (2009), professora da Universidade de Waterloo em Ontario, 

Canadá, argumenta que uma das estratégias mais comuns da adaptação literária é 

trazer o texto-fonte para a contemporaneidade e assim atualizá-lo, como fez Moacyr 

Góes no cinema com o longa-metragem Dom (2003), que levou para as telas uma 

adaptação do romance Dom Casmurro transmutado para os dias atuais. Outros autores 
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 Sessão de Terapia é baseada no formato original israelense Be Tipull e tem versões em várias 

línguas. Mais informações disponíveis em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/09/1349253-de-volta-a-tv-sessao-de-terapia-leva-seus-

conflitos-a-literatura.shtml> Acesso em: 30.09.2013 às 12h51.  
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 Informações disponíveis em: <http://allpoetry.com/poem/8538095-Clair-De-Lune-by-

Paul_Verlaine> Acesso em: 21.09.2013 às 11h56. 
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preferem reproduzir o tempo-espaço histórico da obra, as chamadas produções de 

época, como fez Paulo César Saraceni (35 anos antes) no filme Capitu (1968), também 

inspirado na obra de Machado de Assis e originalmente roteirizado por Paulo Emílio 

Sales Gomes e Lygia Fagundes Telles. Em 2008, mesmo ano em que o livro foi 

recriado para a TV, foi publicado, em sua segunda edição, o roteiro que o casal 

elaborou em 1967. Nesse livro, a escritora relata a dificuldade de recontar um clássico 

como Dom Casmurro. Lygia se questiona: “Usando de toda a liberdade nessa 

recriação e sem trair o original – é possível isso? A esperança da liberdade sem 

traição.” (GOMES; TELLES, 2008, p. 173). 

Ancorado na palavra escrita, no caso o romance Dom Casmurro, de Machado 

de Assis, o diretor Luiz Fernando Carvalho fez algo inédito ao unir as duas estratégias. 

O resultado: um enlace entre os séculos XIX, XX e XXI que provoca inquietação.  

 

 

 

 

FIGURA 22 (A – B – C) – IMAGENS QUE REMETEM ÀS ASSEMBLAGENS – 

FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

     

 

Prefere-se chamar o texto recriado por Euclydes Marinho e finalizado por Luiz 

Fernando Carvalho de literal de não fiel, pois sua transmutação/aproximação de Dom 

Casmurro é um novo texto, construído a partir de referências do cinema, da ópera, da 

Commedia dell’arte, da literatura. Houve poucas alterações na sequência dos capítulos 

e a supressão de alguns.  

Em função disso, parte-se do pressuposto de que todo enunciado se constitui 

por meio de outros (BAKHTIN, 2005). Robert Stam, citando o filósofo russo Mikhail 

Bakhtin, afirma que “o autor é um orquestrador de discursos pré-existentes” (STAM, 
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2006, p. 23), discursos esses que se transformam em uma “construção híbrida”, 

portanto, “(...) a expressão artística sempre mistura as palavras do próprio artista com 

as palavras de outrem.” (Idem). Sendo assim, “Toda comunicação impõe um 

aprendizado da linguagem do outro, uma espécie de tradução, ou de acordo com o 

significado situado nos limites do nosso conjunto pessoal de linguagens e do de outra 

pessoa.” (STAM, 2006, p. 13). O autor Robert Stam (1992) sustenta que em todos os 

livros de Bakhtin encontram-se variações desse tema central, que é a linguagem e o 

dialogismo, que aparecem com diferentes denominações como: heteroglossia, 

polifonia, carnaval, mas que todas essas categorias-chaves da filosofia bakhthiniana 

englobam simultaneamente “o textual, o intertextual e o contextual.” (Idem).  

É sob essa roupagem que a microssérie Capitu é vista por esta pesquisa como 

um texto construído a partir de múltiplas referências artísticas, que une dois universos 

que atam as pontas da vida do protagonista Bentinho e elementos de dois séculos, e 

nessa arquitetura textual não busca o “efeito do real” (BARTHES, 2012, p. 190) como 

fez Saraceni e Góes. Subverte ao construir uma narrativa ambígua, que possibilita uma 

cadeia de significados e pode desafiar o telespectador, acostumado com adaptações 

que funcionam como retratos de uma época.  

Como foi construída essa narrativa que se alicerça sobre relações 

intermidiáticas, é o que será colocado em evidência nos itens a seguir, separados pelos 

principais textos referenciados na microssérie, entre eles, o cinema, o videoclipe, as 

artes visuais impressionista e barroca, a própria literatura, alguns desses textos são 

referências que estão no romance e outros que fazem parte da composição da mise-èn-

scene e que também sinalizam a subversão do espaço-tempo, por isso serão discutidos 

neste estudo. 

 

3.2 A VINHETA 

 

A vinheta de abertura de Capitu foi criada pela produtora Logo, que renova ao 

recorrer a uma animação em Stop Motion realizada manualmente. Folhas amassadas e 

recortadas que lembram livros e revistas velhas vão se mesclando com imagens das 

personagens, em uma colagem acelerada. Esse mesmo recurso pontua toda a história, 
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que é contada como se fossem os pequenos capítulos do livro; essas vinhetas de menor 

duração, conhecidas como cartelas, funcionam como subtítulos/intertítulos da trama e 

dividem os microcapítulos. O recorte de jornal sugere uma homenagem ao escritor 

Machado de Assis, que também foi jornalista. A referência à imprensa aparece ainda 

nas cortinas do cenário e nas rodas do trem que leva Bentinho menino para o 

seminário. Carvalho declara que tentou “(...) espelhar o espírito de Machado por todos 

os personagens e cantos da narrativa.”.
64

 Dessa maneira, a vinheta funcionou como 

uma referência intermidiática à mídia impressa. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Na TV, a vinheta não é um mero arranjo gráfico, se constitui também como 

parte do relato de apresentação e fechamento das tramas ficcionais, “determina o 

clima, a época, eventualmente o gênero da série e conduz a leitura do espectador.” 

(BALOGH, 2002, p. 71). Em Capitu, as colagens vistas na vinheta exemplificam bem 

o que o telespectador vai encontrar nos capítulos que se seguem; um verdadeiro 

patchwork
65

 das memórias de Dom Casmurro. 
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 Entrevista concedida por e-mail com exclusividade para a autora, recebida em 29.04.2013 em 

pierrecoca@hotmail.com, através da mediação do programa institucional Globo Universidade. Pode 

ser consultada na íntegra no apêndice A deste trabalho. 
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 Trabalho manual feito com retalhos de tecidos. 
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Deve-se saber ainda que as vinhetas funcionam como molduras da história que 

está sendo contada. Vinheta significa pequena vinha, o ramo da videira, que é um 

elemento sagrado, muito usado nos manuscritos do século XV, sob a forma de 

iluminuras. Portanto, as vinhetas são as primeiras manifestações visuais do que 

conhecemos na atualidade como artes gráficas (AZNAR, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24 – ILUMINURA FRANCESA DE 1475
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 A morte de Sócrates na prisão. Iluminura francesa de Maitre François, que faz parte da Coleção de 

La Cite de Dieu, Livro I, fl. 362v. 
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No cinema, um artista importante na produção de vinhetas foi o designer 

gráfico Saul Bass, famoso também pelos cartazes dos filmes da década de 1950, 

inclusive, muitos criados para os longas-metragens do mestre do suspense, Alfred 

Hitchcock. Outro artista de destaque desde os primórdios da história da produção de 

vinhetas é Pablo Ferro, o trabalho dele é destaque desde 1960, mas Ferro ficou 

mundialmente conhecido pelo trabalho que fez na televisão na década de 1990, quando 

desenvolveu as vinhetas do canal MTV; que era especializado em programas com 

temas musicais, com ritmo acelerado e direcionado para o público jovem 

(GUIMARÃES, 2007). 

Denise Guimarães lembra que as vinhetas na televisão são “Utilizadas para 

contextualizar, apresentar, resumir a natureza das narrativas e/ou dos programas, (...) 

as vinhetas montam um espetáculo dentro de outro maior, como as novelas, as 

minisséries e outros itens da programação televisiva”. (GUIMARÃES, 2007, p. 164). 

Esse breve histórico sobre as vinhetas no audiovisual sinalizam a importância desse 

trabalho gráfico, que não deve ser visto apenas como moldura e sim como parte 

integrante da narrativa, como se verificou na microssérie Capitu. 

 

3.3 A TRILHA SONORA E O VIDEOCLIPE 

 

Outra referência visual aponta para mais uma interação entre mídias. A canção  

Elephant Gun (nome de uma arma capaz de matar animais de grande porte), da banda 

norte-americana Beirut, que une trompete e ukulele, um instrumento havaiano, que é 

uma espécie de banjo é um tema musical recorrente na microssérie Capitu. Ao 

observar o videoclipe da canção, nota-se que o trabalho pode ter inspirado a cena em 

que a personagem Escobar afoga-se no mar.  

 

FIGURA 25 (A – B – C) – FRAMES DO VIDEOCLIPE DA CANÇÃO ELEPHANT 

GUN DA BANDA BEIRUT
67
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 Imagens captadas a partir do videoclipe disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=SWSz_PAfgNc> Acesso em: 14.09.2013 às 11h35. 
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FIGURA 26 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

   

 

A trilha sonora selecionada para compor a microssérie Capitu sinaliza com o 

discurso presente em toda a narrativa, porque mescla ritmos que vão da música 

clássica à MPB e representantes do rock. Além da trilha original, especialmente criada 

para a microssérie, há também música clássica e canções brasileiras e de grupos de 

rock internacionais.  

A banda nacional Manacá, que tem como vocalista Letícia Persiles, a atriz que 

interpreta a Capitu menina, fez um trabalho de recriação da música Quem Sabe, de 

Carlos Gomes, especialmente para a microssérie. Essa canção já fazia parte do filme 

Capitu, de Paulo César Saraceni, de 1968. Lygia Fagundes Telles revela os bastidores 

da escolha da canção.  

 
Quando sugeri a famosa modinha de Carlos Gomes, Quem sabe? (Tão longe, 

de mim distante...) o Paulo aprovou a ideia, mas perguntou, e a data? Ó, 

alívio! Quando fui verificar, parecia até que o compositor se inspirara no 

próprio Bentinho quando entrou no seu inferno de suspeitas (GOMES; 

TELLES, 2008, p. 174). 
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A canção se mistura ao som pesado de Janis Joplin, Jimi Hendrix e Black 

Sabbath. Há ainda a interpretação de Fred Astaire para Cheek to Cheek e Juízo Final 

de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares.
68

  

A seleção da trilha sonora não indica um processo intermidiático, mas revela o 

diálogo entre épocas distintas, sinalizando, mais uma vez, a subversão do cronotopo 

(espaço-tempo). É perceptível que a constituição da trilha sonora em Capitu não se 

preocupou com a manutenção de uma trilha sonora condizente com a época histórica 

em que foi escrita o romance, como houve com o filme que levou o mesmo nome.  

Em se tratando da trilha sonora, há ainda outro elemento de destaque: os 

videoclipes que irrompem a narrativa. A suspensão da história para a entrada de um 

videoclipe, uma sequência de imagens com uma canção, não funcionam em Capitu só 

como uma maneira de avançar a ação, como acontece na cena em que o casal de 

adolescentes brinca de missa, um capítulo inteiro do romance se passa em um 

videoclipe, tampouco são meros momentos de quebra ou intensificação da tensão 

dramática.  

Há videoclipes que, ao suspender o tempo da narrativa, possibilitam ecos 

espaciais e ecos temporais (OLIVA, 2013). Quando Bentinho apresenta sua mãe, D. 

Glória, a narração cessa e se desenrola uma cena em que a mãe dele é vestida pelas 

escravas, ao som da canção God Save the Queen, da banda inglesa de punk rock Sex 

Pistols. A cena não é um devaneio ou uma lembrança do narrador e não temos 

informações de quando e onde se passa. É esse tipo de suspensão da narrativa que 

funciona como um eco temporal e espacial. Quando D. Glória já está pronta, ela sai de 
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 Janis Joplin é uma das vozes mais marcantes da década de 1960, a cantora norte-americana cantava 

blues e incorporou notas desse estilo ao rock. Informações disponíveis em: < 

http://www.infoescola.com/biografias/janis-joplin/>. Acesso em: 27.10.2013 às 14h33. O norte-

americano Jimi Hendrix marcou o cenário do rock, também na década de 1960. É considerado um dos 

mais importantes guitarristas da história do rock. Também foi compositor e cantor. Informações 

disponíveis em: <http://www.jimihendrix.com.br/biografia.asp>. Acesso em: 27.10.2013 às 14h37. 

Black Sabbath é uma banda de heavy metal, formada em 1968, e que ainda se mantém no circuito 

musical mundialmente. Informações disponíveis em: <http://www.blacksabbath.com/home.html>. 

Acesso em: 27.10.2013 às 14h40. Fred Astaire, ator e coreógrafo norte-americano, participou de 

muitos filmes em Hollywood e viveu entre 1899 e 1987. Informações disponíveis em: 

<http://www.imdb.com/name/nm0000001/>. Acesso em: 27.10.2013 às 14h44. Nelson Cavaquinho e 

Élcio Soares são músicos da MPB e compuseram juntos o samba Juízo Final, em 1976, que ficou 

famoso na gravação feita pela cantora Clara Nunes. < 

http://www.paixaoeromance.com/70decada/juizo_final/hjuizo_final.htm>. Acesso em: 27.10.2013 às 

14h51. 

http://www.infoescola.com/biografias/janis-joplin/
http://www.jimihendrix.com.br/biografia.asp
http://www.blacksabbath.com/home.html
http://www.imdb.com/name/nm0000001/
http://www.paixaoeromance.com/70decada/juizo_final/hjuizo_final.htm


81 
 

cena acompanhada pelas escravas e a história segue, sem nenhum vínculo com a 

sequência de imagens exibidas. A canção está apropriada com a representação da 

personagem que, como será discutido adiante no capítulo III, está associada à figura de 

uma rainha. A escolha da canção para a personagem, mais uma vez, sinaliza que a 

trilha sonora é mediadora na produção de sentido e significação, como visto na leitura 

feita sobre a representação da música como elemento melodramático, no capítulo 

anterior, no item sobre as continuidades e as aproximações ao gênero melodramático. 

O videoclipe assume ainda a função de emoldurar a história, ou seja, assim 

como a vinheta, a microssérie começa e se encerra com videoclipes. A abertura, já 

descrita anteriormente, mescla imagens atuais e antigas da cidade do Rio de Janeiro e é 

sonorizada com um solo de guitarra de Voodoo Child, de Jimi Hendrix, e o videoclipe 

que encerra a microssérie são cenas de Dom Casmurro metamorfoseado em Capitu, ao 

som de Juízo Final, de Nelson Cavaquinho e Élcio Soares.  

Além disso, essas passagens reforçam o diálogo entre os séculos XIX e XXI e 

revelam mais uma face da relação intermidiática entre a microssérie e a linguagem do 

videoclipe, um discurso metalinguístico, inclusive, se for levado em conta que o 

videoclipe nasce na televisão, embora ainda seja indubitavelmente videoclipe. Nos 

fotogramas que se seguem, na Figura 27 (A) observa-se a Capitu menina e o narrador 

adulto em cena no videoclipe que faz parte do primeiro capítulo, excerto com mais de 

um minuto com a canção-título Elephant Gun. A imagem da Figura 27 (B) revela uma 

cidade do Rio de Janeiro contemporânea que faz parte de uma sequência de imagens 

semelhantes no videoclipe com a canção Desabafo, do músico Marcelo D2, um rap, 

com duração de 55 segundos; terminado esse videoclipe, a canção acompanha toda a 

vinheta até o encerramento do quarto capítulo. A Figura 27 (C) faz parte de uma 

retrospectiva com imagens que remetem a toda a história contada, sonorizada com a 

canção Elephant Gun. Nessa cena, aparecem o narrador Dom Casmurro adulto e 

Capitu, em suas duas fases, adolescente e jovem. 

 

FIGURA 27 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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O que se configura na microssérie Capitu é um processo denominado 

transcineclipe, que designa a “inserção de poéticas videoclípicas em filmes 

cinematográficos” (OLIVA, 2013, p. 9), neste caso, a narrativa ficcional televisual. A 

abordagem proposta pelo autor Rodrigo Oliva, em pesquisas ainda em andamento, é 

que o transcineclipe é um fenômeno de interconexão, que é um processo relacional 

intermidiático. A pesquisa segue em duas linhas complementares, (1) articula uma 

leitura que se pauta na inserção de poéticas videoclípicas em filmes e (2) também 

reflete sobre a interferência da linguagem cinematográfica nos videoclipes; para essa 

vertente, o pesquisador usa o termo transclipecine. O que interessa na concepção desta 

dissertação é, portanto, a primeira leitura trazida por Oliva, porque os aspectos 

destacados compartilham a maneira como essa mídia dialoga com a narrativa de Dom 

Casmurro. Logo, pode-se dizer que os videoclipes que compõem a microssérie Capitu 

representam o transcineclipe e estabelecem uma relação intermidiática. 

 

3.4 O CINEMA 

 

Outros diálogos observados em Capitu estabelecem relações entre textos por 

meio de citações evidentes, como o filme Othello, de Orson Welles, de 1952. Cenas do 

longa-metragem aparecem no último capítulo, quando Bentinho vai ao cinema, um 

exemplo de referência intermidiática, como apontada por Rajewsky (2012a).  

 

FIGURA 28 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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Nesse caso, o discurso alheio é percebido claramente, trechos do filme fazem 

parte da microssérie. Não se deve esquecer que o filme já é uma obra recriada a partir 

da literatura, a peça teatral Othello, The Moor of Venice, traduzido como Otelo, o 

mouro de Veneza, de William Shakespeare, escrito em 1603. Otelo é também o título 

do capítulo 125 do livro Dom Casmurro. Antes dele, o capítulo 62 também faz uma 

alusão à história escrita por Shakespeare, com o capítulo intitulado Uma ponta de 

Iago. Iago é a personagem que calunia Desdêmona, esposa de Otelo, que acaba sendo 

morta pelo marido por ciúme, uma associação à personagem de José Dias, o agregado 

da família de Bentinho, que vive fazendo insinuações sobre uma suposta traição de 

Capitu.  

No texto literário, Bentinho vai ao teatro e vê a encenação da peça Otelo, 

momento em que associa Desdêmona à Capitu e começa a devanear que sua esposa 

também deve morrer. Na época em que se passa a história, segunda metade do século 

XIX, ir ao teatro é um hábito comum entre a classe abastada, a qual pertence Bentinho, 

mas o cinema ainda não existia, surge no final do século. Pode-se deduzir que a 

história contada por Dom Casmurro se passa entre os anos de 1857 e 1872, portanto, 

anterior ao surgimento do cinema, que tem sua origem oficial datada de 28 de 

dezembro de 1895. 

O período é sinalizado por algumas informações sobre o tempo cronológico. 

No microcapítulo III, A denúncia, o protagonista narra: “A casa era a da Rua 

Matacavalos, o mês novembro, o ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de 

trocar as datas a minha vida para agradar as pessoas que não gostam de histórias 

velhas; o ano era de 1857.”. Na cena que se segue, a personagem D. Glória se refere à 

idade dos adolescentes: “Bentinho mal tem quinze anos. Capitu fez quatorze semana 

passada.”. O narrador também revela o momento que começa a relembrar sua vida em 
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um livro: “Esta sarna de escrever, quando pega aos cinquenta anos, não despega 

mais.”. Ainda, temos outras duas citações às datas na história, que são o dia do 

casamento do casal protagonista: “Foi em 1865, uma tarde de março, por sinal que 

chovia.”. A última referência que aparece só consta no texto literário, foi suprimida no 

texto televisual. Após a morte de Escobar, quando Bentinho parece não ter mais 

dúvidas que foi traído, descreve a situação: “Capitu mais bela. Ezequiel ia crescendo. 

Começava o ano de 1872.” (ASSIS, 2012, p. 227). 

Muitas outras referências aparecem de maneira mais sutil, até mesmo velada, e 

não são diretamente identificáveis, algumas só serão percebidas pelo telespectador 

mais atento e com repertório para isso. Mesmo a citação a Othello exige repertório e 

atenção redobrada. Para esse discurso em que a citação não é nítida, Bakhtin (2005) dá 

o nome de discurso bivocal. 

Outro exemplo de referência intermidiática com o cinema foi em relação ao 

trabalho do britânico radicado na Holanda Peter Greenaway, revisitado nas imagens 

sobrepostas e nas escrituras à pena, que se assemelham ao filme The Pillow Book ou O 

Livro de Cabeceira, de 1996, que une pintura ideográfica e teatro. Nele, a personagem 

principal, Nagiko, cultiva a escrita em seu próprio corpo. A referência não é direta 

como ao filme Otelo, mas pode ser identificada na composição das imagens. 

 

 

FIGURA 29 (A – B – C) – FRAMES DO FILME THE PILLOW BOOK
69

 

    
 

FIGURA 30 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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 Imagens captadas a partir do filme disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=h-6C49L8y-

s>. Acesso em: 18.03.2013 às 16h26. 
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Em outro momento, a geração de caracteres é explorada de maneira distinta 

das imagens que remetem ao filme The Pillow Book. A interface com o texto escrito se 

concretiza sobre a tela, reproduzindo caracteres que se assemelham aos registrados por 

máquinas de datilografar (Figura 31). Sobre isso, Arlindo Machado (2011) defende 

que uma das conquistas mais interessantes do vídeo-arte foi recuperar o texto verbal e 

trabalhá-lo junto com o icônico, como evidenciado também em Capitu. 

 

FIGURA 31 (A – B) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU

   

 

FIGURA 32 (A – B) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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Algumas dessas imagens podem ser associadas ao cinema silencioso (1895 – 

1928), é dessa época que acredita-se que a palavra escrita é recuperada e atualizada no 

vídeo-arte, como sugere e vê com bons olhos Arlindo Machado (2011). Já que com o 

advento do cinema sonoro, com o musical O cantor de Jazz, dirigido por Alan 

Crosland, “tornou-se raro inscrever palavras na imagem e, mesmo em Godard, a 

palavra escrita no ecrã
70

 não tem uma função que a ligue à própria narração no sentido 

geral.” (CHION, 2011, p. 132.)
71

. Na microssérie Capitu é exatamente isso o que 

acontece, as escrituras que aparecem na tela, unindo a palavra escrita e a imagem, são 

trechos literais do romance acompanhados pela narração, uma referência intermidiática 

e uma fusão entre a mídia literária e a televisual, mais especificamente na tela. Esse é 

um recurso muito comum nos videoclipes de bandas de rap e pop da atualidade, como 

os exemplos a seguir da banda nacional Pollo (Figura 33) e da banda norte-americana 

KeeMoo (Figura 34), que reproduzem na tela por escrito as palavras que ouvimos nas 

canções. Como sintetiza Michel Chion “passeia-se livremente de maneira viva, entre o 

escrito e o oral.” (Idem). Esse recurso é chamado de lyric video, quando a música é 

exibida  e as imagens reproduzem a letra da canção na tela, em alguns casos, o artista 

sequer aparece em cena, muitos efeitos de computação gráfica são explorados e a 

divulgação desses videoclipes é realizada, principalmente, na internet (JESUS; 

TREVISAN, 2013). 

 

FIGURA 33 (A – B)  FRAMES DO VIDEOCLIPE DA CANÇÃO VAGALUMES DA 

BANDA POLLO
72

 

                                            
70

 Ecrã significa tela.  
71

 O autor Michel Chion se refere ao cineasta Jean-Luc Godard, cineasta francês, um dos principais 

representantes do movimento conhecido como Nouvelle Vague. Entre suas obras estão: La chinoise 

(1967), Je vous salue Marie (1985) e Nouvelle Vague (1990). Informações disponíveis em: 

<http://www.infoescola.com/biografias/jean-godard/>. Acesso em: 30.10.2013 às 13h58. 
72

 Videoclipe disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=kszkoFI84JU>. Acesso em: 

24.09.2013 às 18h56. 
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FIGURA 34 (A – B) FRAMES DO VIDEOCLIPE DA CANÇÃO BEAUTIFUL LIE 

DA BANDA KEEMO 
73

 

        

 

Resumindo, nesse aspecto a visualidade nas imagens de Capitu resgata uma 

textura que em muito lembra o cinema silencioso, no entanto, reproduz um recurso 

usado com frequência em uma linguagem contemporânea, os videoclipes de rap e 

músicas pop. Uma relação intermidiática que remete a duas mídias distintas, o cinema 

e o videoclipe e exemplifica bem o que é a fusão midiática. 

Retomando a referência ao cinema silencioso na microssérie Capitu, além da 

escrita sobre a tela, as imagens em preto e branco também foram usadas para 

estabelecer essa relação, cenas de arquivo da época foram inseridas ao longo dos cinco 

capítulos. 

 

FIGURA 35 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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 Videoclipe disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=kHi-Xy6jc7A>. Acesso em: 

24.09.2013 às 18h55. 
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FIGURA 36 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

  

 

Outra referência ao cinema silencioso, já mencionada no item A Vinheta, são 

as vinhetas/cartelas que funcionaram como intertítulos. As cartelas no cinema 

silencioso funcionavam como legendas que ajudavam o espectador a interpretar a 

história, mas essas telas com texto não são exatamente uma substituição aos diálogos, 

essas legendas também estabeleciam uma divisão da história contada e, por isso, 

podem ser comparadas às vinhetas/cartelas de Capitu. Como se sabe, a narrativa é 

construída em cima de lembranças (flashbacks) e a divisão em microcapítulos também 

reforça essa característica da história, que é dividida em tópicos, com títulos curtos, 

que se aproximam ainda aos trechos/atos dos espetáculos de óperas.  

Antes, porém, de discutir a relação estabelecida com a ópera, destaca-se outra 

referência intermidiática entre o cinema e a TV, observada na microssérie. Trata-se do 

longa-metragem Hair, de 1979, dirigido por Milos Forman, que se assemelha a cena 

em que o ousado Escobar caminha sobre a extensa mesa em que os seminaristas fazem 

a refeição, causando admiração no colega recém-chegado, Bento Santiago. A cena é 

intercalada com outras imagens da personagem dançando em locais variados e 
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acompanhada por uma versão instrumental da canção Iron Man, da banda de rock 

norte-americana Black Sabbath. 

 

FIGURA 37 (A – B – C) – FRAMES DO FILME HAIR
74

 

   

 

FIGURA 38 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

  

 No item que se segue, há ainda outra relação intermidiática que se estabelece 

entre o cinema e a microssérie Capitu, que também dialoga com a mídia teatro e, por 

isso, a discussão será feita a seguir.  

 

3.5 O TEATRO E A ÓPERA 

 

Como sinalizado, Capitu também resgata o espaço cênico do teatro e da ópera, 

com uma espécie de metalinguagem que revela os cenários, as luzes, as paredes 

descascadas, como se propositalmente quisesse mostrar os bastidores. Por diversas 

vezes, as cortinas do cenário abrem e fecham, a cada mudança de cena. 

 

                                            
74

 Imagens captadas a partir de filme disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=feEe26IUMN4>. Acesso em: 14.09.2013 às 11h32. 
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FIGURA 39 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

FIGURA 40 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

 

 

 

 

Esses exemplos trazem à tona a discussão sobre a transparência e a opacidade 

amplamente debatida na obra de Ismail Xavier, O discurso cinematográfico – a 

opacidade e a transparência, de 1977
75

. O autor desvela as características de dois 

tipos de cinema: o cinema de transparência, que coloca o espectador como alguém 

ausente do aparato, aquele que se deixa envolver quando é seduzido pela narrativa por 

meio da identificação e, portanto, tem a subjetividade alienada. Situação que, sem 

muito esforço, pode-se perceber diante do cinema e da ficção televisual hegemônicos. 

Já o cinema da opacidade deixa o aparato visível, o espectador sabe que está diante de 

um filme. É como se no cinema da opacidade a “quarta parede” fosse derrubada. 

Acredita-se que os recursos explorados em Capitu, em vários momentos, conduzem o 

                                            
75

 A edição do livro O discurso cinematográfico – a opacidade e a transparência, de Ismail Xavier, 

usada nesta dissertação é a 3ª, de 2005.  
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telespectador pelo caminho do cinema da opacidade, como observado por Xavier. Em 

outros, mescla os dois cinemas, porque, ao mesmo tempo em que rompe com a 

narrativa ficcional televisual clássica, também faz uso de recursos que permitem a 

sutura pela narrativa, como nas cenas dramáticas em que a música intensifica as 

emoções, uma das continuidades ao gênero melodrama discutido no capítulo anterior. 

Capitu teve um orçamento de cinco milhões de reais, um valor relativamente 

modesto para uma adaptação literária para o audiovisual, no formato microssérie. 

Capitu foi gravada no prédio do Automóvel Clube do Brasil, no centro do Rio de 

Janeiro, um antigo palácio que virou um galpão imenso abandonado, que acabou se 

transformando na principal locação da microssérie. Um dos motivos foi o orçamento 

relativamente baixo. Mas a alternativa de otimizar os custos teve como alternativa a 

opção de rodar praticamente todas as cenas em um único espaço, com poucas 

gravações externas. Esse cenário mínimo revelou muito das facetas da construção de 

cenas e remete ao filme Dogville, de 2003, dirigido por Lars von Trier. Lars von 

Trier
76

. O longa-metragem também tem um cenário sucinto e foi todo rodado em um 

galpão, na Suécia. Dogville é um filme dividido em capítulos ou atos como em uma 

peça de teatro, assim como a microssérie Capitu. O cenário mais parece um grande 

teatro, com os ambientes demarcados com giz no chão e poucos objetos de cena. A 

história se passa nos Estados Unidos na década de 1930, época de profunda depressão. 

A protagonista Grace é hostilizada pelo povo da cidade Dogville e sofre todo tipo de 

desprezo, sendo até abusada sexualmente. 
77

 

 

FIGURA 41 (A – B – C) - FRAMES DO FILME DOGVILLE 
78

 

                                            
76

 Cineasta dinamarquês que trabalhou com uma linguagem experimental. Ele foi fundador do 

movimento Dogma 95, junto com o cineasta Thomas Vintenberg. A proposta do movimento 

estabeleceu dez regras (mandamentos) para o fazer cinematográfico; entre elas, fazer uso da luz 

natural dos ambientes, usar o mínimo de cenário possível e não mencionar o nome do diretor da 

produção nos créditos do filme. Disponível em: <http://www.larsvontrier.com.br/biografia-do-lars-

von-trier2.php>. Acesso em: 18.03.2013 às 15h18. 
77

  Informações disponíveis em: <http://grupoeellip.blogspot.com.br/2013/01/critica-de-filme-

dogville.html> Acesso em: 26.10.2013 às 23h10. 
78

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=MBcbyBXn2kc>. Acesso em: 18.03.2013 às 

15h14. 

http://grupoeellip.blogspot.com.br/2013/01/critica-de-filme-dogville.html
http://grupoeellip.blogspot.com.br/2013/01/critica-de-filme-dogville.html
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FIGURA 42 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

A luz, o figurino e os objetos de cena foram planejados para dar ao vasto 

ambiente que serve como cenário o que a produção de Capitu chama de “tom 

operístico”
79

. A ópera é o título do capítulo IX do romance e Ópera é a primeira 

cartela de passagem da recriação televisual. O narrador olha diretamente para a câmera 

e diz: “A vida pode tanto ser uma ópera quanto uma viagem de mar ou uma batalha.”. 

Entra a cartela Ópera, seguida pela abertura das longas cortinas vermelhas do cenário, 

ao som da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Este capítulo de estreia se encerra 

também com um trecho de O Guarani e com as cortinas do cenário-ópera se fechando. 

E essa não é a primeira vez que o narrador se refere à ópera; depois de revelar porque 

decidiu contar sua vida em um livro, antes de iniciar a história, diz a frase: “Agora é 

que vai começar a minha ópera.”. No livro, no capítulo A ópera, o texto traz a seguinte 

frase, que não entra no texto televisual: “A vida é uma ópera, uma grande ópera.” 

(ASSIS, 2012, p. 60). 

Uma das principais características da ópera é a articulação entre as mídias, 

como sinalizado no exemplo sobre as relações intermidiáticas. Quando Dom Casmurro 

foi escrito, no século XIX, o compositor alemão Wilhelm Richard Wagner “dizia que a 
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 Informações do site oficial disponível em: <http://capitu.globo.com/>. Acesso em: 23.05.2012 às 

21h03. 
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ópera era a síntese de todas as artes. Depois, Eisenstein reivindicou para o cinema esse 

poder de condensar todas as outras formas de expressão. Hoje, o diretor inglês Peter 

Greenaway considera que a televisão cumpre esse papel.” (MACHADO, 2010, p. 40)
 

80
. Quando o autor Arlindo Machado (2010) sintetizou a visão dos artistas em relação à 

ópera, ainda não havia ido ao ar na TV brasileira a microssérie Capitu, que tão bem 

exemplifica essa reflexão, porque une e, ao mesmo tempo, dissolve as fronteiras entre 

cinema, teatro, balé, computação gráfica e texto escrito e, assim, faz com que a ópera 

reencontre, mais uma vez, a televisão. A ópera aparece referenciada ainda quando se 

associa Capitu à personagem Carmem, da ópera de Georges Bizet, uma alusão feita de 

maneira muito imbricada na caracterização da personagem, como se verá no próximo 

item, que trata do figurino na microssérie.  

Além do cenário teatral operístico, a dramaticidade exacerbada da atuação é 

outro elemento que aproxima Capitu ao teatro, uma relação intermidiática de fusão 

entre mídias, já que essa característica está totalmente incorporada à produção, mas 

nota-se mais uma vez que a própria obra literária já vem carregada de referências a 

outras mídias e acaba por promover as relações intermidiáticas que se fizeram 

presentes na recriação televisual. Sobre o teatro, no capítulo III da microssérie foi 

mantido um texto literal do livro em que o narrador reflete: “O destino não é só 

dramaturgo, é também o seu próprio contrarregra, designa a entrada dos personagens 

em cena.”. A frase está no microcapítulo “Contrarregra”, que corresponde ao capítulo 

do livro com o mesmo nome. Não se deve esquecer que já referiu-se à peça de teatro 

Otelo, de William Shakespeare, adiante, quando as relações com a literatura serão 

colocadas em discussão; também será resgatada a peça de teatro Fausto, de Johann 

Wolfgang von Goethe, ambas adaptadas para o cinema e há ainda uma referência à 

tragédia Macbeth, também escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare, em 

1611. No microcapítulo Tu serás feliz, Bentinho, já no final do quarto capítulo da 

microssérie, em um de seus devaneios o narrador comenta:  

 

Ainda sou capaz de jurar que a voz era de uma fada. Naturalmente as fadas 

expulsas dos contos e dos versos, meteram-se no coração da gente. E falou 

de dentro para fora. Está, ouço clara e distinta. Há de ser prima das 

                                            
80

 O autor Arlindo Machado está se referindo ao teórico e cineasta russo Sergei Einsentein.  



94 
 

feiticeiras da Escócia. Tu serás Rei, Macbeth. Tu serás feliz, Bentinho. Ao 

cabo é a mesma predição, pela mesma toada universal e eterna. 

 

O texto é literal ao do romance e satiriza a personagem de Shakespeare, 

Macbeth, que se torna rei depois de cometer vários crimes, assim como predisseram 

três bruxas.  

 

3.6 O FIGURINO E OS BALÉS IMPRESSIONISTAS
81

 

 

Delineada a ambiência em que foi realizada Capitu, se observa a partir de 

agora como o figurino foi pensado, a partir da arte impressionista. O figurino 

preservou o tempo histórico da época em que se passa a narrativa, século XIX, foi um 

dos componentes das personalidades ambíguas das personagens e também se 

transformou de acordo com as emoções de quem os vestia.  

Nota-se que o figurino é, antes de tudo, a caracterização da personagem, não 

apenas o traje de cena. São componentes do figurino os acessórios, como bengalas, 

chapéus, joias. Para compor um figurino, é necessário pensar como será o penteado, 

conhecer os objetos de cena, a cor das paredes e a luz que será usada. Portanto, o 

figurino nasce do trabalho de criação coletiva entre os diretores, a cenografia e a 

produção de arte.  

A figurinista da microssérie Capitu foi Beth Filipeck, professora universitária 

de indumentária há mais de duas décadas. Filipeck começou a carreira no teatro 

fazendo ópera e foi dessa experiência no início da profissão que buscou a principal 

inspiração para elaborar os trajes de cena. Filipeck relata que a primeira orientação que 

recebeu da direção foi que não perdesse a essência do teatro que existe na obra literária 

e que unisse as referências do século XIX com elementos da contemporaneidade
82

. 

Desse modo, a figurinista traduziu as ambivalências de sentimentos usando referências 

                                            
81

 O figurino como personagem na microssérie Capitu foi sugestão da Prof.ª Dr.ª Sandra Fischer. Essas 

reflexões aqui consideradas foram amplamente discutidas pela turma que cursou, em 2012, a 

disciplina Estéticas do Cinema, no PPGCom de Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do 

Paraná, por ela ministrada. Os alunos que colaboraram com essas observações são: Ana Johann, 

Hélcio Fabri, Juliana de Souza, Lucília Alencastro, Michael Bahr, Rodrigo Oliva e Roberto Svolenski. 
82

 Informações disponíveis no site da microssérie m: 

<http://exclusivo.terra.com.br/interna/0,,OI3360571-EI1118,00-

Capitu+entra+no+ar+com+figurino+ludico.htm>. Acesso em: 18.08.2012 às 21h11.  
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da arte impressionista. Em resumo, "(...) trouxe toda a teatralidade dos balés 

impressionistas." 
83

 

 

 

FIGURA 43 (A) - DANÇARINAS DE AZUL, EDGAR DEGAS 
84

 E (B) -  FRAME 

DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

O movimento impressionista é resultado de uma inquietação em relação à 

nova Paris que se modernizava. Os artistas que deram os primeiros passos da arte 

moderna são, a princípio, repudiados no Salon, principal salão de exposições da 

cidade-luz. Os impressionistas não apreciavam a busca pelos pintores academicistas a 

um certo tipo de representação realista que era reproduzida na tela (quadro). No palco, 

para romper com essa representação da vida, da natureza, passaram a buscar o 

movimento, as impressões da cena, registrar o cotidiano fora dos ateliês e ao ar livre, 

principalmente ao redor de Paris, que naquele momento é a cidade do proletário, mas 

também das festas e da solidão, essa é a Paris do século XIX (IMPRESSIONISMO, 

2012). “Se, até então, os artistas buscavam eternizar situações e personagens 

considerados nobres, o Impressionismo partiu para a experimentação de uma pintura 

que captasse as coisas passageiras, a velocidade dos acontecimentos e a vida 

cotidiana.” (IMPRESSIONISMO, 2012, p. 02), proposta admitida na pintura e também 

                                            
83

  Idem. 
84

 Imagem disponível em: <http://imagemauwe.blogspot.com.br/2013/01/obras-de-edgar-degas.html>. 

Acesso em: 18.03.2013 às 15h28. 
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nos balés impressionistas que encantavam Edgar Degas
85

, um dos principais artistas do 

movimento.  

Várias telas de Degas registraram as impressões dos bastidores do teatro, da 

ópera e das apresentações de dança, que na época podiam ser acompanhados pelas 

mães das bailarinas e por homens da aristocracia. Muitas vezes, Degas fez parte desse 

grupo seleto (NEWALL, 2011). Semelhanças dos quadros do pintor com os trajes de 

cena da microssérie podem ser observadas nas roupas e adereços da protagonista 

Capitu, em suas duas fases de vida, na meninice e na idade adulta. 

 

FIGURA 44 (A) - DANÇARINAS DE ROSA, EDGAR DEGAS
86

 E (B) - FRAME 

DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

No site da microssérie, informações sobre a criação dos figurinos revelam que 

as flores que adornavam os vestidos da Capitu menina (Figura 45B) se espalharam por 

seus cabelos e chapéus quando adulta (Figura 46B). 
87

 

 

FIGURA 45 (A) - DANÇARINAS DE BRANCO, EDGAR DEGAS E (B) - FRAMES 

DA MICROSSÉRIE CAPITU 

                                            
85

 Edgar Degas é considerado um dos fundadores do Impressionismo, mesmo assim a paixão pela luz e pela cor, 

característica da escola, não encantou tanto a Degas, que se destacou pelos estudos da forma, da composição e do 

desenho. O artista teve grande influência das técnicas de gravuras japonesas e tem um trabalho significativo 

também na escultura. Muitas de suas peças em bronze, assim como suas telas, também registraram os bastidores 

dos balés impressionistas (MANNERING, 1997). 
86

 Imagem disponível em: <http://imagemauwe.blogspot.com.br/2013/01/obras-de-edgar-degas.html>. 

Acesso em: 18.03.2013 às 15h31. 
87

 Disponível em: <http://capitu.globo.com/>. Acesso em: 28.10.2012 às 21h03. 
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FIGURA 46 (A) - NA LOJA DE CHAPÉUS, EDGAR DEGAS (B) - FRAME DA 

MICROSSÉRIE CAPITU 

    

 

Depois de adulta,  já casada com Bentinho, as roupas ganham um ar mais 

escuro, próximo ao azul profundo dos olhos da personagem, como descritos no 

romance e também tons de vermelhos e magenta, para caracterizar a fase apaixonada, 

após o casamento. 

 

FIGURA 47 (A – B) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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Sabe-se que as cores dos figurinos podem refletir as emoções das personagens 

e nesse aspecto destaca-se uma cena que traz um exemplo inquietante dessa relação. 

No primeiro capítulo, o casal de adolescentes brinca com os corpos enrolados no chão 

do jardim, os trajes de ambos lembram os príncipes e princesas dos contos de fadas, 

Capitu usa um vestido branco, com uma fita vermelha na cintura, repleto de flores e 

uma tiara com flores brancas no cabelo; Bentinho uma capa curta, na cor preta. As 

imagens indicam que o ponto de vista da câmera é entre os arbustos do quintal, a cena 

é desfocada, corta para um plano médio da personagem Prima Justina olhando para o 

casal e volta para um close de Capitu, já com os cabelos soltos e usando outro vestido. 

O diálogo transparece a intimidade dos dois protagonistas: 

 
(Bentinho e Capitu acariciam um o cabelo do outro, deitados no chão do 

jardim.). 

 

Capitu: _ “Moço bonito, flor. Seus cabelos são lindíssimos.”. 

Bentinho: _ “Os seus são mais.”. 

 

(O casal se levanta rindo e balançando os cabelos. Nesse momento já estão 

com outro figurino.).  

 

     Bentinho: _ “Maluca”.  

Capitu: _ “Você sonhou comigo?”. 

Bentinho: _ “Não.”  

Capitu: _ “Pois eu sonhei. Sonhei que subíamos o corcovado pelo ar e 

depois dançamos na lua. Depois vinham os anjos. Perguntavam-nos os 

nomes para dar a outros anjos que acabavam de nascer.”. 
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(Eles correm um atrás do outro e param com os rostos bem próximos.). 

  

Capitu: _ “Meus sonhos são mais bonitos que os seus.”. 

Dom Casmurro: _ “Eram.”. 

Bentinho: _ “Os seus sonhos são bonitos como você.”. 

 

(Detalhe das mãos de Capitu sobre o vestido. Close de Capitu constrangida 

com o comentário do amigo.). 

 

Dom Casmurro:_ “Fez-se cor de pitanga.”. 

 

 

Na mesma cena, o figurino é alterado, roupas e cabelos mudam quando a 

intimidade do casal ascende. A cor de pitanga sinalizada pelo narrador é uma alusão ao 

sentimento de constrangimento, vergonha e está no vestido que Capitu veste quando 

Bentinho a elogia. 

 

 

 

FIGURA 48 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

A sutileza dos trajes impressionistas de Capitu se articulou ainda a elementos 

que remetem à indumentária feminina da região de Andaluzia, no Sul da Espanha, 

como os cabelos presos com flores, que seguram um véu que cai sobre os ombros 

(Figura 49). O véu é outro elemento importante que traduz a personalidade ambígua da 

personagem. Sobre essa relação, a discussão será extendida para o capítulo III – 

Tecendo rupturas, quando as nuances intrínsecas ao conceito de carnavalização na 

microssérie serão expostas.   

 

FIGURA 49 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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 As flores vermelhas foram um adereço muito usado nos penteados de Capitu 

e também compunham as cenas de dança da personagem, uma evocação à alma cigana 

de Capitu, que conduz a outra associação, Carmem, personagem-título da ópera escrita 

em 1875 por Georges Bizet, que chocou o público parisiense do fim do século XIX, 

que se deparou no palco com uma mulher que seduz os homens e, assim como Capitu, 

morre no final da peça. A ópera Carmem, referenciada na personagem Capitu, é uma 

transposição intermidiática do romance de Prosper Merimeé, escrito em 1845, um 

texto criado a partir de relatos do inglês Georges Henry Borrow, que viveu com 

ciganos espanhóis.
88

 

 

FIGURA 50 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

O impressionismo, principal referência visual para a composição dos trajes de 

cena, não inspirou só o figurino de Capitu, mas de todo o elenco. Nas roupas de D. 

Glória, mãe de Bentinho, ao contrário da leveza dos trajes da protagonista, nota-se um 

figurino mais recatado, que retratou a retidão de caráter da personagem e que também 

referenciou a pintura impressionista. 

                                            
88

 Informações disponíveis em: <http://www.parana-online.com.br/editoria/policia/news/389899/>. 

Acesso em: 25.09.2013 às 17h57. 
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FIGURA 51 (A) - UMA DAMA PARISIENSE, ÉDOUARD MANET (1876) 
89

 E (B) 

- FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

Na cena em que D. Glória é auxiliada a se vestir pelas escravas (Figura 52), 

observa-se elementos característicos da moda do século XIX: o espartilho ou corset, 

uma espécie de corpete usado para deixar a cintura mais fina, a anquinha, uma 

armadura feita de madeira ou metal, presa nas costas para dar volume ao vestido e as 

meias que deveriam esconder os tornozelos, sinal de recato. 

 

FIGURA 52 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

A fluidez dos balés impressionistas solicitada pela direção foi garantida por 

centenas de metros de  tecidos como organza, seda e quase 200 metros só de tule. Os 

movimentos em ondas dos vestidos femininos foram possíveis porque os cortes foram 

feitos sem simetria, enviesados, para permitir um andar mais solto. O tom provocativo 
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 Disponível em: <http://www.meliasson.com/pt/fashion-studies-at-the-museum/>. Acesso em: 

13.05.2013 às 17h50. Édouard Manet, um dos principais pintores do século XIX, representante do 

movimento impressionista. Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/biografias/manet.htm>. 

Acesso em: 13.05.2013 às 17h53. 
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conduziu a escolha dos cortes também para as vestes de Escobar, “(...) a forma mais 

arredondada facilitou a fusão das diferentes épocas. (...) A intenção foi provocar o 

espectador com vestimentas que ganhavam diferentes formas pelo movimento dos 

atores e da câmera.” (FILIPECK, 2008) 
90

  

 

(...) a batina de Escobar. Se aparentemente é uma veste comum, o diâmetro 

da saia é propositalmente maior – equivale quase a uma saia feminina – para 

tornar os movimentos do personagem de pés fugidios ainda mais sedutores 

na visão do menino Bentinho, que o admira ao conhecê-lo no seminário. 
91

 

 

A explicação de Filipeck revela como o figurino buscou retratar a 

personalidade de Escobar, que é descrito no romance como “um rapaz esbelto, olhos 

claros, um pouco fugidios, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo.” 

(ASSIS, 2012, p. 134). As características de Escobar podem ser associadas a alguém 

propenso a dissimulações, aquela pessoa a quem não se pode ter nas mãos, 

escorragadia. Outro traço da personalidade de Escobar que pode levar a crer que trata-

se de alguém calculista nas atitudes é o fato de ele ter “ideias aritméticas”, assim é 

mencionado no texto quando Bentinho se impressiona com a habilidade do amigo com 

os números e o descreve: “Uma coisa não seria tão fugidia, como o resto, a reflexão.” 

(Idem); ou seja, era um homem perspicaz, embora arredio nos gestos. Escobar deixa o 

seminário e vira comerciante, sai a batina e a personagem passa a se vestir 

elegantemente, mas mantém um certo despojamento no andar e nos trajes. 

A história de Dom Casmurro se passa no período do Segundo Império (1840 – 

1889), época em que a sociedade brasileira se fascinava pela cultura europeia, em 

especial, os valores e produtos vindos da França. O figurino das personagens 

masculinas seguem a referência da sociedade e da moda do século vigente e também 

das primeiras décadas do século XX, mesmo a narrativa se encerrando antes disso. 

Destaque para as vestimentas de Bentinho, quando este retorna de São Paulo para o 

Rio de Janeiro, já bacharel em Direito, e assume as feições de um dândi, personagem 

que vem da aristocracia inglesa, sinômino de elegância, ditador de moda e um “boa 
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 Informações disponíveis em: <http://capitu.globo.com/>. Acesso em: 28.10.2012 às 21h03. 
91

 Informações disponíveis em: 

<http://tvg.globo.com/programas/capitu/capitu/platb/category/oficinas>. Acesso em: 16.11.2012 às 

19h47. 

http://tvg.globo.com/programas/capitu/capitu/platb/category/oficinas
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vida”. A principal referência ao estilo que ficou conhecido como dandismo foi o inglês 

Beau Brummell, que teria influencido até a conduta e os trajes do príncipe-regente e 

futuro Rei da Inglaterra George IV. Com o prestígio da aristocracia em declínio, a 

França incorpora a moda do dandismo, que é ligeiramente adaptada, e o mesmo 

acontece entre os brasileiros que se espelhavam nos franceses. Na França, o dandismo 

estava associado também aos homens mais politizados e que gozavam da vida boêmia, 

como o poeta francês Charles Baudelaire (MENESES, 2009). A moda ditada pelo 

dândi não dispensa a cartola e a casaca, curta ou comprida, mesmo em um país 

tropical como o Brasil e em uma capital com o clima quente como a cidade do Rio de 

Janeiro.  

 

FIGURA 53 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Uma cena deixa clara a predileção pela cultura francesa, ao mesmo tempo, o 

discurso da personagem José Dias tece uma crítica a essa adoração. José Dias e 

Bentinho, então com 15 anos, caminham pela Rua do Ouvidor, no centro do Rio de 

Janeiro; de repente, uma moça cai diante deles e Bentinho se encanta com suas pernas 

dela e descreve com exatidão o que viu: “(...) as meias mui lavadas, e não as sujou, 

levava ligas de seda, e não as perdeu. Ela ergueu-se mui vexada, sacudiu-se, 

agradeceu, e enfiou pela próxima rua.”. Nas palavras de José Dias: “Este gosto por 

imitar as francesas da Rua do Ouvidor. As nossas devem andar como sempre andaram, 

com seu vagar e paciência, e não esse tique-tique afrancesado.” (ASSIS, 2012, p. 136). 

A relação intermidiática que se estabelece entre o figurino da microssérie e a 

arte impressionista não transgride o cronotopo, respeita o tempo histórico da época e 

está em sintonia com a construção das principais personagens da narrativa, funciona 
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dessa maneira como uma categoria intermidiática de combinação de mídias distintas, 

sutilmente incorporadas.  

 

3.7 A LITERATURA 

 

É recorrente a literatura se referir a outras obras literárias, como o já 

mencionado romance Otelo, o mouro de Veneza, que como transposição intermidiática 

foi adaptado para o teatro e também para o cinema. Sendo assim, como um exercício 

de metalinguagem, algumas referências vão surgindo no decorrer da história de Dom 

Casmurro, consequentemente, em Capitu também.  

Destaca-se a obra de Johann Wolfgang von Goethe, Fausto: uma tragédia, de 

1808, um poema escrito como peça de teatro e recriado para o cinema em 1926, pelo 

alemão Friedrich Wilhelm Murnau, e em 2012 pelo cineasta russo Aleksander 

Sokurov. 

Fausto conta a história de um alquimista que vende sua alma ao diabo 

(Mefistófeles) em troca de sabedoria, juventude e outros desejos. A atmosfera trágica 

da narrativa, enfatizada no filme silencioso de Murnau foi uma das inspirações que 

deram o tom da angústia de Bentinho. Fausto é citado literalmente, logo no segundo 

capítulo: Do Livro, com o texto “Aí vindes outra vez, inquietas sombras?...” (ASSIS, 

2012, p. 51), e garantiu um trabalho visual que explorou as sombras nas paredes do 

casarão do protagonista, representando os próprios fantasmas de Bentinho.  

 

FIGURA 54 (A – B – C) - FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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FIGURA 55 (A – B – C) – FRAMES DO FILME FAUSTO DE 1926 
92

 

    

 

Uma autorreferência intermidiática ao conto Uns braços, escrito em 1885, por 

Machado de Assis, pode ser estabelecida na cena em que Bentinho e Capitu dançam 

em um baile de gala. A alusão é carregada de sutileza e revela um tema recorrente na 

obra do escritor Machado de Assis. No romance a ênfase é maior, um capítulo inteiro é 

dedicado à descrição dos braços de Capitu. O tema está também no conto A missa do 

galo (1889), aparece com força em Memórias póstumas de Brás Cubas (1881) e 

ressurge no romance Quincas Borba (1892). O conto Uns braços também inspirou um 

programa especial de fim de ano da TV Record, em 2009. 
93

 

Outro capítulo de Dom Casmurro é intitulado A vaca de Homero. Uma 

referência intermidiática a uma passagem do poema épico grego Íliada
94

, que teria 

sido escrito por Homero e descreve o momento em que o Rei Menelau protege 

Pátroclo ferido rodeando-o como se fosse uma vaca que protege seu bezerro. Na 

microssérie, a menção à obra mereceu um comentário do narrador em relação à 

personagem José Dias quando este visita Bentinho no seminário e o cerca, como um 

protetor.  

                                            
92

 Imagens capturadas a partir de trecho do filme disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=muQmMcju82A>. Acesso em: 13.05.2013 às 19h35. 
93

 Em 28 de dezembro de 2009, a TV Record colocou no ar um programa unitário, como um especial 

de fim de ano, com 45 minutos de duração, baseado no conto Uns braços, do escritor Machado de 

Assis. A história conta a paixão do jovem Ignácio por D. Severina, uma mulher mais velha, casada. A 

adaptação para TV buscou a fidelidade ao tempo histórico e manteve parte do texto do conto, na 

narração. Uns braços foi gravado no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Ilha de Paquetá e também 

na cidade de Santana de Parnaíba, interior paulista. Informações disponíveis em: < 

http://www.telehistoria.com.br/colunas/?id=1415> Acesso em: 26.10.2013 às 23h40. 
94

 Íliada conta a Guerra de Troia (Ílion quer dizer Troia) e foi escrito em mais de 15 mil versos. Mais 

informações disponíveis em: <http://www.consciencia.org/iliada-homero-resumo>. Acesso em: 

30.09.2013 às 20h23. 

http://www.telehistoria.com.br/colunas/?id=1415
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Mesmo não se tratando de um texto literário, mas de um livro sagrado para 

muitas religiões, há no último capítulo da microssérie uma referência intermidiática 

literal de dois trechos do Antigo Testamento da Bíblia. São citados os livros 

Eclesiastes e Ezequiel, o narrador, se referindo à Capitu, reproduz o capítulo IX, 

versículo I de Eclesiastes: “Não tenhas ciúmes da tua mulher, para ela não enganar-te 

com a malícia que aprender de ti.”. Quando descreve a morte de Ezequiel, Bentinho 

diz que a frase gravada no túmulo do rapaz foi tirada do livro de mesmo nome da 

Bíblia e declama: “Tu eras perfeito em teus caminhos.”. Nesse mesmo trecho bíblico, 

consta outra frase dita pela personagem José Dias, na cena em que brinca com 

Ezequiel quando criança e o chama de “Filho do homem”, Capitu o repreende e diz 

que não gosta que chamem o menino assim. 
95

  

Quando questionado sobre quais foram suas referências principais, o diretor 

Luiz Fernando Carvalho respondeu: “Procurei expor as contradições humanas, mas de 

forma tragicômica. Isto se dá também da seguinte maneira, por exemplo: o “sim” de 

Dom Casmurro pode significar um “não” e vice e versa.”
96

. Essa afirmação revela 

muito do que encontramos em toda a literatura de Machado de Assis, a ironia como 

recurso discursivo. Carvalho completa dizendo que “Essa duplicidade do “eu” 

narrativo me pareceu algo, ao mesmo tempo, dostoievskiano e quixotesco.”
97

 (Idem), 

mais duas influências literárias conhecidas mundialmente, que nas palavras de 

Carvalho serviram como inspiração. O diretor revela ainda que “(...) não será um 

engano pensar em Fellini, mas não fui diretamente ali. Minhas referências mais diretas 

                                            
95

 As frases da Bíblia mencionadas neste trecho podem ser consultadas nos links: 

<http://www.bibliaonline.com.br/acf/ez/28> e <http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-ave-

maria/eclesiastico/#.Ul7Hx-i5fIV> Acessados em: 16.10.2013 às 14h06.  
96

 Entrevista concedida por e-mail com exclusividade para a autora, recebida em 29.04.2013 em 

pierrecoca@hotmail.com, através da mediação do programa institucional Globo Universidade. Pode 

ser consultada na íntegra no apêndice A desse trabalho. 
97

 Fiódor Dostoiésvki, considerado um dos maiores escritores russos, representante e fundador do 

realismo, tem sua obra vastamente estudada por Mikhail Bakhtin. Sobre ele, Bakhtin escreveu A 

Poética de Dostoiésvki. Entre as obras de destaque estão: Crime e Castigo e Irmãos Karamazov. 

Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/biografias/fiodor-dostoievski.jhtm>. Acesso em: 

13.05.2013 às 21h08. Dom Quixote de La Mancha é o título do romance mais famoso do espanhol 

Miguel de Cervantes y Saavedra. Eleito em 2002 por uma comissão de críticos literários de vários 

países como a melhor obra de ficção do mundo. Disponível em: 

<http://educaterra.terra.com.br/voltaire/cultura/2002/05/17/000.htm>. Acesso em: 13.05.2013 às 

21h14. 
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foram os folhetins escritos em jornais do século XIX, as novelas de rádio e Karl 

Valentin.”
98

 (Idem).  

  A maneira como o narrador enfatiza a história se assemelha muito à narração 

das antigas radionovelas, os folhetins do século XIX inspiraram, por exemplo, o 

figurino do protagonista na pele de Bentinho e a figura do clown, uma espécie de 

palhaço, inspirada no trabalho do cineasta, ator e comediante alemão Karl Valentin, 

associada à caricaturização de Dom Casmurro, que no decorrer da história, vai 

assumindo ares sombrios, com olhar cabisbaixo e um corpo frágil, que vai se 

acentuando conforme conta sua vida em formato de livro. No final da narrativa, já 

anda mais arqueado que no início da história, as feições são mais intensas e a 

maquiagem borrada.  

 

FIGURA 56 (A) - FRAME DO DOCUMENTÁRIO KARL VALENTIN – EIN 

PORTRAIT
99

 (B) - FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

O corpo do narrador Dom Casmurro se converte no decorrer da história como 

“um corpo que fala”, se transforma e parece impregnado das emoções da personagem. 

A inspiração vinda do cineasta alemão Karl Valentin é muito pertinente, porque o 
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 Frederico Fellini foi um dos mais importantes cineastas italianos. Entre seus filmes de referência 

estão: A doce vida e Oito e meio. Informações disponíveis em: 

<http://www.imdb.com/name/nm0000019/>. Acesso em: 13.05.2013 às 21h20. Karl Valentin cineasta, 

autor e comediante alemão foi comparado a Charles Chaplin. Disponível em: 

<http://www.dw.de/1882-nasce-o-comediante-b%C3%A1varo-karl-valentin/a-3241449>. Acesso em: 

13.05.2013 às 21h30. 
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 Documentário Karl Valentin – Ein Portrait disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Fq9AxVUVnT4>. Acesso em: 30.09.2013 às 22h12. 
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artista, que criou muitos personagens, sempre teve como premissa a ênfase nas 

expressões corporais. 

 

3.8 INSPIRAÇÕES DE MICHELANGELO 

 

 Embora o diretor de Capitu não mencione Michelangelo como uma de suas 

referências, faz pelo menos duas menções às obras do artista, considerado o maior 

representante do Renascimento, movimento da história da arte que resgata os valores 

clássicos greco-romanos e compreende o período que vai do final do século XIV a 

meados do século XVI. Uma das referências é a Pietá (Em português, Piedade), que 

virou quase um clichê em produções audiovisuais. A imagem faz uma alusão à Nossa 

Senhora segurando nos braços o filho morto. Pietá foi esculpida em mármore carrara, 

em 1499, quando o artista tinha apenas 23 anos. É a única obra assinada dele e pode 

ser vista na Capela São Pedro, no Vaticano. Mais um exemplo característico de relação 

intermidiática que mostra a fusão entre as mídias, escultura e televisão. A cena se 

passa no momento em que Bentinho decide se matar, compra um frasco de veneno e, 

antes de ir para casa, vai se despedir da mãe, D. Glória. Bentinho deita no colo de sua 

mãe, que o abraça com um terço enrolado nas mãos. A narração descreve o sentimento 

que inebria a cena:  

Com a morte no bolso, vou à casa de minha mãe com o fim de despedir-me, 

mas a título de visita. Ou de verdade ou por ilusão, tudo ali me pareceu 

melhor. Minha mãe menos triste. Tio Cosme esquecido do coração. Prima 

Justina da língua. Passei uma hora em paz, cheguei a abrir mão do projeto, 

que era preciso para viver e nunca mais deixar aquela casa.  

 

 

FIGURA 57 (A) – PIETÁ
100

 (B) - FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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 Imagem disponível em: < 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/05/10/1022647/conheca-as-esculturas-david-e-

pieta-michelangelo.html>. Acesso em: 21.09.2013 às 15h36. 
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 Outra referência a Michelangelo também remete a uma de suas principais obras 

de arte, o detalhe da famosa pintura no teto da Capela Sistina, também no Vaticano, 

intitulada A criação do homem. Essa informação visual é bem rápida na microssérie e 

aparece no momento em que Escobar se apresenta a Bentinho, logo depois de trilhar a 

mesa de refeições do seminário de uma ponta a outra. 

 

FIGURA 58 (A) – A CRIAÇÃO DO HOMEM 
101

 (B) - FRAME DA MICROSSÉRIE 

CAPITU 

 

 

 A expressão em francês tableau vivant, em português, pintura viva, é usada para 

designar esse tipo de referência às artes visuais, quando a cena de um quadro é 
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 Imagem disponível em: 

<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/05/10/1022647/conheca-as-esculturas-david-e-

pieta-michelangelo.html>. Acesso em: 21.09.2013 às 15h36. 
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recriada em outras mídias, por atores, como na obra original
102

. Assim também fazem 

os artistas de rua, em performances chamadas de estátua viva.  

 Assim como os tableaux, uma referência visual inspirada em uma fotografia 

conhecida mundialmente é realizada na cena em que Ezequiel brinca no escritório de 

Bentinho.  

 

FIGURA 59 (A) FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU E (B) FOTO DE JOHN F. 

KENNEDY JÚNIOR, TIRADA EM 1963, ESCRITÓRIO DA CASA BRANCA
103

 

 

    

 

A imagem parece uma evocação à famosa fotografia de John F. Kennedy 

Júnior, tirada em 1963, no Salão oval na Casa Branca, sede do governo dos Estados 

Unidos e residência oficial do presidente americano. 

 

3.9 A LUZ BARROCA 

 

As relações intermidiáticas entre a microssérie e as artes visuais percorreram 

diferentes períodos da história da arte, verificou-se referências à arte de vanguarda 

impressionista nos figurinos, os clássicos foram revisitados com os tableaux do 

renascimento e, mais uma vez, um movimento artístico é citado para mostrar como a 
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 Essa e outras informações disponíveis em: <http://www.thefreedictionary.com/tableau+vivant>. 

Acesso em: 21.09.2013 às16h53. 
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 Imagem disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/especial/kennedy/tela2c.htm>. Acesso 

em: 23.09.2013 às 19h00. 
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iluminação em Capitu pode ter sido pensada. Trata-se do Barroco, nome que classifica 

a arte e a cultura do século XVII. A arte barroca travou uma controvérsia ao se opor às 

convenções da arte clássica, os artistas propuseram repensar a arte e como recurso 

estilístico estava a fuga da “beleza ideal” tão venerada na Renascença. O barroco 

expunha as pessoas comuns e também o sofrimento, inclusive, retratava personagens 

bíblicas como pessoas comuns. Essa exposição é que chocava os espectadores das 

obras barrocas; nas palavras do historiador da arte Ernst Gombrinch, o Barroco tem 

uma “honestidade intransigente” (GOMBRICH, 1985, p. 306), que poucos souberam 

apreciar na época em que foi criado, mas que foi decisiva para os artistas vindouros, 

uma herança com reflexos nas artes visuais e audiovisuais.  

A pintura do movimento foi marcada pela renovação na maneira como a luz se 

manifestou. No Barroco, o contraste entre luz e sombra é atualizado a partir do 

chiaroscuro, palavra italiana traduzida literalmente como claro-escuro. A técnica surge 

com o cientista e artista Leonardo da Vinci, no século XV, e é também chamada de 

perspectiva tonal, mas é com os pintores barrocos que o chiaroscuro é levado ao 

extremo. A arte barroca tem como principal representante Michelangelo Merisi da 

Caravaggio, conhecido como Caravaggio (1573 - 1610). 
104
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 Informações disponíveis em: <http://www.brasilcultura.com.br/artes-plasticas/tecnicas-de-pintura-

chiaroscuro/>. Acesso em: 21.09.2013 às 18h08. 
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FIGURA 60 (A) DAVI COM A CABEÇA DE GOLIAS (1610), (B) O MARTÍRIO 

DE SÃO MATEUS (1599 – 1600) E (C) NARCISO (1594 – 1596), TELAS DE 

CARAVAGGIO. 
105

 

   

 

A luz contrastante, bem demarcada, foi explorada em grande parte das imagens 

da microssérie Capitu, como uma espécie de atualização à pintura Barroca. 

 

 

 

FIGURA 61 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

A arte produzida pelos pintores barrocos também é conhecida como 

Tenebrismo, por conta das características da luz, que também denunciam uma 

preocupação dos artistas com as implicações psicológicas e a dramaticidade das cenas 

                                            
105

 Imagem Davi com a cabeça de Golias, disponível em: <http://www.brasilcultura.com.br/artes-

plasticas/tecnicas-de-pintura-chiaroscuro/>. Acesso em: 21.09.2013 às 20h00; O martírio de São 

Mateus, disponível em: <http://pt.wahooart.com/@@/5ZKBUB-Caravaggio-(Michelangelo-Merisi)-

O-Mart%C3%ADrio-de-S%C3%A3o-Mateus>. Acesso em: 21.09.2013 às 20h11 e Narciso, 

disponível em: <http://causasperdidas.literatortura.com/2013/07/02/o-enredo-de-um-mito-da-

deterioracao-da-palavra-ao-misticismo-da-midia/>. Acesso em: 21.09.2013 às 20h06.  
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retratadas, tanto que as pinturas eram comparadas ao teatro, pois imprimiam um efeito 

teatral à tela.  

O tom dramático tinha como um dos recursos usar apenas um foco de luz, como 

a imagem do quadro Invocação de São Mateus, de Caravaggio (Figura 62 A). Luz que 

pode ter inspirado muitas cenas da microssérie Capitu, possível com o uso de gelatinas 

e canhões de luz que ajudaram a preservar o “tom operístico”.  

 

FIGURA 62 (A) – INVOCAÇÃO DE SÃO MATEUS (1600), DE CARAVAGGIO E 

(B) - FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

A luz em Capitu reforça também a essência da narrativa, a dúvida, que pode ser 

evidenciada nas cenas em que os tons claros e escuros são bem perceptíveis, fugindo 

completamente da luz de três pontos usada nas produções televisuais de caráter 

realista. 
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FIGURA 63 (A – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU E (B) O RETRATO 

DO PAI (1630), DE REMBRADT 
106

 

   

 

O que se vê nas cenas acima é um claro-escuro que vem do Barroco, é 

remediado pelo cinema e posteriormente incorporado pela televisão em trabalhos 

como o corpus desta pesquisa. No texto O trabalho da câmera: uma experiência 

intermidiática – a concepção da imagem do cameraman Eugen Schüfftan (1886 – 

1977), o autor alemão Karl Prüm (2012) lembra que Eugen Schüfftan talvez tenha sido 

o primeiro cinegrafista a se apropriar de uma “consciência intermidiática”, porque 

Schüfftan faz uma nova leitura da pintura e da fotografia nos filmes que trabalhou. “As 

estratégias intermidiáticas de Schüfftan são um exemplo do jogo que inaugura o 

trabalho da câmera entre as mídias. Schüfftan foi um pioneiro em todos os sentidos.” 

(PRÜM, 2012, p. 112). Prüm completa: Schüfftan retoma no cinema o chiaroscuro da 

fotografia de retrato da década de 1920, como fez no longa-metragem Menschen am 

Sonntag (1930)
 107

, ainda nos seus primórdios como cinegrafista e também é o trabalho 

dele que atualiza os grandes quadros da pintura, inclusive os de Caravaggio, como se 

viu, também referenciado na microssérie Capitu. O autor reitera: “Esta luz lateral 

arbitrária que desliza tão brutalmente já tinha sido a marca de Caravaggio.” (Idem, p. 

9).  

Outras duas contribuições do texto de Prüm são relevantes para se pensar 

Capitu: o autor lembra que (1) “A colocação em imagem de qualquer filme que se 
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 Rembradt Harmenszoon van Rijn, pintor e gravador holandês. Imagem disponível em:  

<http://www.opopular.com.br/editorias/magazine/quadro-de-rembrandt-furtado-em-2006-%C3%A9-

recuperado-na-s%C3%A9rvia-1.291014>. Acesso em: 22.09.2013 às 15h18. 
107

 Filme disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=2D9W2zfZPps> Acesso em: 22.09.2013 

às 11h31. Atenção às cenas a partir de 43 minutos e 49 segundos, em que várias pessoas são 

fotografadas em uma praia. Nessa sequência há uma citação à fotografia de retratos. 
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recuse simplesmente a perpetuar convenções e clichês dá lugar, necessariamente, a 

uma experiência intermidiática.” (2012, p. 99). E, dessa forma, essa experiência 

proporciona “uma nova exploração do olhar e operando seu próprio conjunto de 

significações.” (Idem, p. 101). Nesse sentido, já se sabe que a microssérie Capitu se 

constitui como uma experiência intermidiática. A segunda reflexão de Prüm (2012) 

que merece ser destacada e refletida neste trabalho é o fato do (2) trabalho de câmera 

ainda não ter sido objeto de investigações no campo da intermidialidade. A 

justificativa do autor para tal negligência é a condição de subjetividade dada a essa 

função técnica, considerada, muitas vezes, invisível ao texto fílmico. No entanto, sua 

influência é crucial para o resultado do trabalho.   

Corrobora-se com a afirmação de Karl Prüm porque sabe-se que o trabalho 

realizado na TV e no cinema são de criação coletiva. Em Capitu, Adrian Teijido foi o 

responsável pela direção de fotografia e conquistou o prêmio de melhor fotografia em 

um programa de televisão, pela Associação Brasileira de Cinematografia, em 2009. 

Deve-se registrar que embora se atribua com frequência as decisões sobre a produção à 

direção, qualquer produto televisual é um trabalho de equipe, que depende da criação, 

produção e decisões de um grupo numeroso. Em Capitu, por exemplo, mais de cem 

profissionais, entre elenco e equipe técnica, foram envolvidos diretamente na 

produção. Então, embora se diga com frequência, assim como neste estudo, as lentes, o 

texto de Luiz Fernando Carvalho, na verdade o trabalho concebido e assinado pelo 

diretor tem o suporte artístico e técnico de uma centena de outros criadores.  

Para finalizar esse tópico e seguir para o último capítulo desta investigação, 

recorremos a uma reflexão derradeira do texto de Karl Prüm que enfatiza a 

importância do repertório visual do cinegrafista, e reitera-se que não só desse 

profissional, mas de todos os envolvidos na microssérie. O autor resume: “O trabalho 

de câmera faz parte da história universal da imagem, tanto que o cameraman deve 

dispor de um conhecimento soberano das experiências e tradições da imagem de outras 

artes.” (2012, p. 104). 

Diante das referências visuais que compõem a microssérie Capitu, seria leviano 

ignorar que do roteiro à finalização houve uma preocupação com as referências a 

outras artes e mídias, uma relação que foi permeada pelas três possibilidades de 
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intermidialidade, a combinação, a referência e a transposição. Também se observou 

neste capítulo que o repertório entrelaçado na produção de Capitu foi composto por 

um repertório universal, que fala para muitos espectadores, Otelo, Pietá, Fausto, 

Caravaggio, impressionismo e que a maioria dessas relações surgiu no romance Dom 

Casmurro, de Machado de Assis, e foram incorporadas à adaptação televisual. 
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4 TECENDO RUPTURAS 

 

A discussão que encerra esta investigação busca compreender de que maneira 

as relações de produção de sentido e ressignificação aparecem na construção do 

espaço-tempo da narrativa. Para atender aos propósitos deste capítulo, recorre-se aos 

conceitos de cronotopo e carnavalização, de Mikhail Bakhtin. 

Tecendo Rupturas também é parte do título da pesquisa e foi pensado com o 

objetivo de sinalizar a dubiedade do corpus que está sendo analisado. Uma dubiedade 

evidente na construção do espaço-tempo e um dos aspectos mais importantes na 

ruptura com o modo convencional de narrar na TV. Entende-se que Capitu preservou a 

essência do romance, que é a dúvida. O diretor Luiz Fernando Carvalho deixou claro 

que queria produzir um “ensaio sobre a dúvida”
108

, preservando, assim, a dúvida sobre 

a dúvida. Machado criou um paradoxo, mantido na ficção televisual, que teve como 

recursos para enfatizar as ambiguidades, a iluminação, a cenografia, o figurino e 

também a técnica como aliada, com o desenvolvimento da lente Dom Casmurro, 

criada especialmente para gravar as cenas de devaneios do protagonista-narrador.  

A palavra ruptura foi usada neste estudo porque argumenta-se que Capitu 

rompe com os padrões da linguagem televisual e, mais do que isso, subverte, 

transforma. Desse modo, sugere uma nova maneira de contar histórias seriadas na TV, 

tecendo um novo tipo de texto televisual. A composição Tecendo Rupturas quer trazer 

à tona essa ambiguidade, que é o fio condutor das análises deste capítulo.  

Busca-se, então, a partir deste momento, refletir como a adaptação do texto 

literário recriado na televisão tem na construção do espaço-tempo um dos principais 

aspectos de subversão. Para tanto, apontam-se os momentos em que os conceitos de 

cronotopo e carnavalização (BAKHTIN, 2005; 2010a) estão presentes e como foram 

articulados.  
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 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-

268970,00.html> Acesso em: 13.01.2013 às 20h07. 



118 
 

4.1 AS PREMISSAS TEÓRICAS DA CRONOTOPIA 

 

A história narrada por Dom Casmurro se passa na segunda metade do século 

XIX, na cidade do Rio do Janeiro. Os acontecimentos mais impactantes de sua vida 

ocorrem em um único espaço físico, na residência da Rua Matacavalos, no bairro do 

Engenho Novo. Quando Dom Casmurro recorre às suas lembranças e decide expor 

essas memórias em um livro, é em uma casa construída à semelhança da que viveu 

grande parte da sua vida que mora e narra sua autobiografia. Segundo o narrador, foi 

na casa onde viveu a adolescência (espaço) que as passagens mais significantes da 

vida dele (tempo) se desenrolaram. Para Mikhail Bakhtin (1981), o tempo, na 

concepção de cronotopo, é o princípio que o rege. É o tempo que sinaliza a 

tranformação da personagem, que indica as dimensões do movimento da vida de Dom 

Casmurro; é esse tempo que indica as mudanças em sua trajetória, marcada, sobretudo, 

pelos acontecimentos, ações ambientadas na casa da Rua Matacavalos. Traduzindo o 

pensamento de Bakhtin, a pesquisadora Marilia Amorim coloca que “ A concepção de 

tempo traz consigo uma concepção de homem e, assim, a cada nova temporalidade, 

corresponde um novo homem.” (2012, p. 103). O Bentinho/Dom Casmurro também 

vai se transformando e a modificação é impulsionada pelos acontecimentos que se 

desenvolvem a sua volta, na casa onde mora; o tempo dessas ações avança a partir 

desse lugar, e é principalmente nesse espaço, onde se escande e se situa a 

temporalidade da história.  

Para Bakhtin (1981), tempo e espaço são categorias inseparáveis. É o autor 

que cria o conceito de cronotopo, das palavras gregas: crónos (tempo) e tópos 

(espaço).  

 

We will give the name chronotope (literally, “time space”) to the intrinsic 

connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically 

expressed in literature. This term [space-time] is employed in mathematics, 

and was introduced as part of Einstein´s theory of Relativity. The special 

meaning it has in relativity theory is not important for our purposes; we are 

borrowing it for literary criticism almost as a metaphor (almost, but not 

entirely). What counts for us is the fact that it expresses the inseparability of 
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space and time (time as the fourth dimension of space (BAKHTIN, 1981, p. 

84).
109

  

 

É esse espaço-tempo indissociável que revela a representação do mundo, da 

sociedade. É na literatura que o filósofo russo desenvolve seus estudos, que são 

perfeitamente possíveis de serem utilizados para se observar as narrativas 

audiovisuais. “No romance, o mundo todo e a vida toda são apresentados em um corte 

da totalidade da época. Os acontecimentos representados no romance devem abranger 

de certo modo toda a vida de uma época.” (BAKHTIN, 2003, p. 246, grifo do autor).  

Nos romances analisados por Bakhtin (1981, p. 243-258), três tipos principais 

de cronotopo são estabelecidos: 

 Cronotopo de Aventura, em que os tempos do início e final dos 

romances aparecem de maneira condensada e o meio com um espaço 

determinado e o tempo em expansão; 

 Cronotopo do Cotidiano, que se apresenta quando o romance retrata um 

período excepcional na vida de uma personagem, com relatos de causa e 

efeito, que sinalizam transformações significativas; 

 Cronotopo Biográfico/Autobiográfico, este último com aproximações ao 

romance Dom Casmurro; nele, um narrador, no nosso caso, Bentinho 

(Dom Casmurro), narra fatos de sua vida, permeados por experiências do 

passado contadas com detalhes em seus espaços vividos. 

A estrutura do romance Dom Casmurro, assim como a da microssérie Capitu, 

pode ser relacionada com o terceiro tipo de cronotopo estabelecido por Bakhtin, o 

cronotopo biográfico ou autobiográfico, não só porque Dom Casmurro narra sua 

história, mas também porque apresenta outros vieses que caracterizam esse tipo de 

cronotopia.  

                                            
109

 Chamaremos cronotopo (literalmente espaço-tempo) as relações temporais e espaciais 

artisticamente assimiladas na literatura. Esse termo é empregado nas ciências matemáticas e foi 

introduzido e fundamentado com base na teoria da relatividade de Einstein. Não é importante para nós 

esse sentido específico que ele tem na teoria da relatividade, assim, o transportaremos daqui para a 

crítica literária quase como uma metáfora (quase, mas não totalmente); nele é importante a expressão 

de indissolubilidade de espaço e de tempo (tempo como a quarta dimensão do espaço). (Tradução livre 

da autora do original). 
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No cronotopo biográfico ou autobiográfico está presente a revelação pública 

(no caso de Dom Casmurro, colocar suas memórias em um livro) e também o fato de 

esclarecer o que aconteceu na vida das pessoas envolvidas, uma exposição pública. 

Uma cena de Capitu concerne ao cronotopo autobiográfico com exatidão, no momento 

em que Dom Casmurro se dirige à Sancha, esposa de Escobar, e diz não responder 

pelo mal que receber, caso leia o livro que está escrevendo até o fim.  

De certo modo, ao expor suas memórias, o protagonista coloca as personagens 

envolvidas na narrativa na condição de terem suas vidas avaliadas, até mesmo 

julgadas. As vidas privadas dessas personagens se tornam públicas. E mesmo a 

narrativa televisual estando centrada na figura do narrador e a história ser contada sob 

o ponto de vista dele, a configuração desse texto (assim como no romance) se 

encaminha para um final sem uma solução concreta. Os princípios relativos à mise-en-

scène, a encenação, a cenografia e a iluminação reforçam tal posicionamento ambíguo. 

Ou seja, fica a cargo do leitor/telespectador completar o que viu (ou leu), de acordo 

com sua própria verdade, já que diante da tela (ou das páginas do livro) há uma versão 

duvidosa. É esse o espaço público da revelação do privado criado pelo homem 

biográfico de Bakhtin. Dessa forma, a narrativa de Dom Casmurro se enquadra de 

maneira plena na definição de cronotopia autobiográfica do autor. 

 

4.2 ARTICULANDO O ESPAÇO-TEMPO 

 

No romance de Machado de Assis, o narrador avisa o leitor logo no início do 

romance que vai deitar no papel suas reminiscências e, com isso, viverá novamente o 

que viveu, atando as duas pontas da vida, ao restaurar na velhice a adolescência 

(ASSIS, 2012). As recordações de Dom Casmurro começam a ser contadas em “uma 

célebre tarde de novembro” de 1857, na cidade do Rio de Janeiro, e, nesse percurso, 

temos vários momentos em que o Bentinho jovem se encontra com o adulto, em que 

passado e presente parecem contracenar. 

Em uma das cenas, a emoção do primeiro beijo em Capitu deixa Bentinho 

desconcertado, e ele corre ofegante; quando para, o Bentinho adulto chega a tocá-lo 

(Figura 64A). Outro exemplo é a cena em que Dom Casmurro segue a trilha de giz 
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deixada por Capitu ainda menina, em um videloclipe com a canção-título Elephant 

Gun, um dos vários momentos denominados transcineclipe, como mencionado no 

capítulo anterior (Figura 64B).  

 

FIGURA 64 (A –B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

  

 

Em outro momento, o casal, ainda adolescente, conversa em frente ao portão 

da casa de Capitu. O que se vê: apenas as personagens e o jardim, o muro e o portão 

desenhados com giz no chão.  

 

FIGURA 65 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU

 

 

O flashback revela Dom Casmurro observando os dois, com lágrimas nos 

olhos, deixando cair um lenço, que é resgatado pela Capitu menina (Figuras 66 A - B). 
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Percebe-se, ainda, nessa composição, a intermidialidade em relação aos desenhos no 

chão do cenário que representam o quintal da casa de Capitu. 

 

FIGURA 66 (A –B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

  

 

É nesse sentido que passado e presente contracenam e há uma subversão do 

cronotopo, porque as duas temporalidades não só dialogam por meio de flashbacks, 

mas estão em cena ao mesmo tempo. 

 
In the literary artistic chronotope, spatial and temporal indicators are fused 

into one carefully thought-out, concrete whole. Time, as it were, thickens, 

takes on flesh, becomes artistically visible, likewise, space becomes charged 

and responsive to the movements of time, plot and history. This intersection 

of axes and fusion of indicators characterizes the artistic chronotope. The 

chronotope in literature has an intrinsic generic significance. It can even be 

said that it is precisely the chronotope that defines genre and generic 

distinctions, for in literature the primary category in the chronotope is time. 

The chronotope as a formally constitutive category determines to a 

significant degree the image of man in literature as well. The image of man 

is always intrinsically chronotopic (BAKHTIN, 1981, p. 84-85).
110

 

 

Ressaltamos que, no texto original, essa citação apresenta uma nota de rodapé 

que esclarece que o filósofo Immanuel Kant também define, nas discussões da Crítica 

                                            
110

 No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios espaciais e temporais num todo 

compreensivo e concreto. Aqui o tempo condensa-se, comprime-se, torna-se artisticamente visível; o 

próprio espaço intensifica-se, penetra no movimento do tempo, do enredo e da história. Os índices do 

tempo transparecem no espaço, e o espaço reveste-se de sentido e é medido com o tempo. Esse 

cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico. O cronotopo tem um 

significado fundamental para os gêneros na literatura. Pode-se dizer francamente que o gênero e as 

variedades de gênero são determinados justamente pelo cronotopo, sendo que em literatura o princípio 

condutor do cronotopo é o tempo. (Tradução livre da autora do original). 
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da Razão Pura, que o espaço e o tempo são formas fundamentais de qualquer 

conhecimento. Mas, diferentemente de Kant, que as vê como “transcendentais”, 

Bakhtin as compreende como formas da realidade efetiva (BAKHTIN, 1981, p. 84-

85). Essa longa citação é necessária para reforçar que “O cronotopo é uma categoria 

conteudístico-formal, que mostra a interligação fundamental das relações espaciais e 

temporais representadas nos textos, principalmente literários.” (FIORIN, 2008, p.134). 

Relações essas que sofrem rupturas quando apresentadas da maneira como se 

vê em Capitu: o cronotopo está ali, mas há a subversão deste, para usar o termo 

estudado por José Gatti (2012). Nas análises textuais de Gatti, ele apresenta elementos 

que indicam como a subversão é visível em obras cinematográficas como The Bride of 

Frankenstein (A Noiva de Frankenstein), de James Whale, de 1935. O longa-

metragem, segundo o autor, 

 

(...) seguiu preceitos estabelecidos pela indústria hollywoodiana do período 

clássico: uma narrativa linear, elementos estilísticos emprestados das 

experimentações expressionistas alemãs, um argumento inspirado numa obra 

categorizada como erudita. O filme, entretanto, pode ter várias chaves de 

leitura. Uma delas se baseia na análise literal de indícios cronotópicos da 

diegese, revelando a confusão usual de tempos e espaços praticada pela 

indústria hegemônica hollywoodiana, o que pode ser verificado na 

justaposição de figurinos, objetos de cena e elementos étnicos diversos. 
111

 

 

A “confusão usual de tempos e espaços” que encontramos em Capitu é 

proposital, o diretor Luiz Fernando Carvalho optou pela mistura de tempos e espaços 

conscientemente. Já no filme The Bride of Frankenstein, analisado por Gatti, essa 

mescla aparece de maneira involuntária.  

Em Capitu, não só nas cenas acima descritas, em que a personagem entra em 

cena e dialoga com seu passado, observa-se essa construção, outros elementos da 

contemporaneidade também vão garantir a ruptura do cronotopo desde o início da 

narrativa. A primeira imagem da microssérie, ao som de Voodoo Child, de Jimmi 

Hendrix, é um trem que segue em direção ao subúrbio carioca, visto por meio de uma 

                                            
111

 Informações recebidas por e-mail e disponíveis em: GP Imagem. Mensagem recebida por 

pierrecoca@hotmail.com em 26 jun. 2012. Orientações do autor para os alunos, referentes ao encontro 

do Grupo de Pesquisa – Comunicação, Imagem e Contemporaneidade do PPGCom, da Universidade 

Tuiuti do Paraná, do dia 29.06.2012, em que José Gatti analisou o longa-metragem The Bride of 

Frankenstein (A Noiva de Frankenstein), apontando os elementos que considera subversões do 

cronotopo. 
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imagem aérea, que revela o trânsito do Rio de Janeiro e muitos prédios. O trem da 

Central do Brasil, além de atual, apresenta a peculiaridade de ser todo grafitado. Nele 

estão Bento Santiago e a personagem anônima que vai dar a ele o apelido de Dom 

Casmurro (Figura 67). O grafite, nesse caso, é outra arte que se apresenta sob o viés da 

intermidialidade em Capitu, segundo as subcategorias intermidiáticas propostas por 

Rajeswky (2012a), uma combinação entre mídias. 

 

FIGURA 67 (A – B – C) – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

     

 

Vestidos com cartolas e fraques, Bento Santiago e o seu vizinho se sentam ao 

lado de usuários com roupas do século XXI (Figura 68).  

 

FIGURA 68 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

  

 

Logo depois, segue-se a cena em que o narrador explica porque ganhou a 

alcunha de Dom Casmurro; acompanha-se então, um vislumbre dele, em que o rapaz 

desconhecido é fotografado por diversas câmeras digitais (Figura 69). As cenas 
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descritas logo na apresentação da microssérie são exemplos explícitos do que se 

compreende como subversão do cronotopo, segundo Gatti (2012). 

 

FIGURA 69 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

Aos poucos, outros objetos de cena entram no ar, como se fizessem parte da 

época em que se passa a história, século XIX. Capitu acompanha o marido em uma 

valsa no baile, a cena que abre o último capítulo e que vem na sequência da cartela 

intitulada Os Braços. Como se sabe, nessa fase histórica, segunda metade do século 

XIX, a moda estabelecida na sociedade carioca era uma reprodução da europeia: os 

vestidos eram mais decotados, com a cintura mais apertada, e os adornos e chapéus 

femininos mais exuberantes, as saias apresentavam menos volume; para os homens, as 

cartolas podiam ser altas ou baixas e usavam ainda as casacas (ASSIS, 2012). Como já 

sinalizado, os figurinos criados a partir de inspirações do movimento da arte moderna 

impressionista traduzem o cronotopo do mundo, daquele momento específico; mas um 

componente da cena do baile não condiz com o cronotopo vigente para a época. Ao 

entrar no salão, o casal de protagonistas recebe aparelhos de MP3, que reproduzem 

músicas digitalmente. Quando são colocados nos ouvidos, passa-se a acompanhar a 

valsa Baile Strauss, música instrumental de Chico Neves, faz uma citação de Danúbio 

Azul, de Johann Strauss.  

 

 

 



126 
 

FIGURA 70 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

As subversões cronotópicas se intensificam nas captações externas, que foram 

mínimas, o que reforça o cronotopo mais genérico, que é a casa onde Dom Casmurro 

viveu na adolescência. Pontuam-se alguns exemplos de sequências externas. Bentinho, 

adolescente, caminha pelas ruas do Rio de Janeiro e identificamos os táxis amarelos 

que atualmente circulam pela cidade. Na mesma cena, já adulto, observamos 

pichações. 

 

FIGURA 71 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Em outra cena, uma conversa entre Bentinho e o amigo Escobar acontece em 

um elevador panorâmico
112

, com vista para a Ponte Rio-Niterói, inaugurada em 1974. 

 

 

                                            
112

 Esta cena não foi exibida na TV, consta apenas na versão em DVD.  
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 FIGURA 72 (A – B – C) – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

 

 

 

 

Em um longo stock shot (cenas intermediárias de localização, externas) com 

imagens aéreas da cidade do Rio de Janeiro, novamente observa-se prédios 

inimagináveis na segunda metade do século XIX e a estátua do Cristo Redentor, 

inaugurada em 1931. 

 

FIGURA 73 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

Fora das imagens externas, pode-se identificar ainda a subversão do cronotopo 

no momento em que Dom Casmurro se dirige ao telespectador, diretamente voltado 

para a câmera; de repente, interrompe o discurso e atende o celular. 
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FIGURA 74 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, outro elemento inquietante, a extensa tatuagem no braço direito da 

atriz Letícia Persiles, que interpreta a Capitu ainda menina. Segundo a atriz, a 

tatuagem é uma lembrança da infância que remete a sua forte ligação com a natureza. 

A produção não a escondeu e o desenho colorido foi reproduzido na atriz Maria 

Fernanda Cândido, que interpreta Capitu já adulta. Trata-se de uma bromélia nas cores 

verde e vermelha, reproduzida em tons mais suaves de verde e rosa, na idade adulta. 

No site da microssérie, a justificativa para a permanência da tatuagem é que ela é só 

“mais uma flor no quintal de Capitu”. 
113

 Nesse aspecto, a tatuagem, vista como uma 

mídia, segundo a reflexão dos estudos intermidiáticos, assumida por esta pesquisa, 

aponta para mais uma relação de combinação entre mídias, entre o texto televisual e a 

tatuagem, como forma de expressão que, nesse contexto, mais um exemplo da 

subversão do cronotopo, já que destoa da construção da personagem feminina 

idealizada para a época em que se passa a história. No entanto, sinaliza algo bem 

característico para a protagonista Capitu, que é descrita como alguém à frente de seu 

tempo, ou seja, a manutenção da tatuagem na personagem da TV só ajuda a reforçar a 

personalidade ambígua da protagonista. 

 

 

                                            
113

 Disponível em: <http://tvg.globo.com/programas/capitu/capitu/platb/2008/12/09/as-curiosidades-

de-capitu/>. Acesso em: 25.11.2012 às 12h04.   
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FIGURA 75 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

  

 

A ambiguidade da diegese está na mistura dos muitos elementos do século 

XXI incorporados à narrativa do século XIX, todos apontando para uma subversão 

clara do cronotopo estabelecido no romance Dom Casmurro. No entanto, tais 

transgressões, que aparecem de maneira desconcertante, funcionam como um recurso 

estético diferenciado na adaptação televisual. Portanto, o mundo, reconhecível por 

meio do cronotopo, se embaralha quando há a subversão. 

Além dos apontamentos delineados neste capítulo, que trata mais 

detalhadamente da questão da subversão cronotópica, não se pode deixar de mencionar 

que outros aspectos da cronotopia são observados no texto televisual e alguns também 

sinalizam a subversão do cronotopo. No capítulo anterior, se traçou as relações 

intermidiáticas que revelaram, por exemplo, referências ao cinema, citando o filme 

Othello, de Orson Welles, de 1952, incorporado à narrativa oitocentista. A 

intermidialidade se concretizou com referências às artes renascentista e impressionista, 

que nasceram com propostas e em momentos díspares da história da arte. Há, ainda, a 

subversão cronotópica que se relacionou não à visualidade, mas à trilha sonora, que é 

dissonante da época em que se passa a história. 

Deve-se levar em conta ainda que, segundo Tzvetan Todorov, o conceito de 

cronotopo de Bakhtin é abrangente, no sentido de não estar só vinculado à organização 

do espaço-tempo e funcionar como um organizador do mundo. 

 
Il faut ajouter aussitôt que la notion du chronotope n´est pas utilisée par 

Bakhtine de façon restrictive, et ne se rapporte pas simplement à 
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l´organisation de temps et de l´espace, mais aussi bien à l´organisation du 

monde (qui peut légitimement s´appeler  “chronotope” dans la mesure où le 

temps et l´espace sont les catégories fondamentales de tout univers 

imaginable (1981, p. 129).
114

  

 

Na citação acima, fica evidente que as construções do tempo e do espaço nos 

permitem identificar determinados modelos de manifestações culturais de uma 

sociedade; só que o mundo imaginável ganha ampla licença poética, quando o retrato 

histórico se mescla a outras épocas e revela mundos possíveis.  

No conceito de cronotopo de Bakhtin, 

 
The work and the world represented in it enter the real world and enrich it, 

and the real world enters the work and its world as part of the process of its 

creation, as well as part of its subsequent life, in a continual renewing of the 

work through the creative perception of listeners and readers. Of course this 

process of exchange is itself chronotopic: it occurs first and foremost in the 

historically developing social world, but without ever losing contact with 

changing historical space. We might even speak of a special creative 

chronotope inside which this exchange between work and life occurs, and 

which constitutes the distinctive life of the work (BAKHTIN, 1981, p. 

254).
115

  

 

A troca cronotópica a que se refere o autor só é possível em um mundo social, 

que se desenvolve historicamente. O sujeito bakhtiniano se constitui na relação com 

esse mundo e com o outro. Isto quer dizer que a comunicação só se estabelece se há o 

que Bakhtin chama de responsividade. A compreensão exige uma resposta do ouvinte 

ou leitor, mesmo que a atitude responsiva desse sujeito seja parcial ou de discordância, 

é nesse sentido que a leitura de qualquer obra é individual e, ao mesmo tempo, social, 

como sinaliza Todorov, 

 

                                            
114

 É necessário acrescentar que a noção de cronotopo não é utilizada por Bakhtin de modo restritivo, e 

não se refere simplesmente à organização do tempo e do espaço, mas também à organização do mundo 

(que pode, com legitimidade, se chamar “cronotopo” na medida em que o tempo e o espaço são as 

categorias fundamentais de todo o universo imaginável). (Tradução livre da autora do original). 
115

 A obra e o mundo nela representado penetram no mundo real, enriquecendo-o, e o mundo do real 

penetra na obra e no mundo representado, tanto no processo da sua criação como no processo 

subsequente da vida, numa constante renovação da obra e numa percepção criativa dos ouvintes-

leitores. Esse processo de troca é, sem dúvida, cronotópico por si só: ele se realiza principalmente num 

mundo social que se desenvolve historicamente, mas também sem se separar do espaço histórico em 

mutação. Pode-se mesmo falar de um cronotopo criativo particular, no qual ocorre essa troca da obra 

com a vida e se realiza a vida particular de uma obra. (Tradução livre da autora do original). 
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Dans la vie nous faisons cela à chaque pas: nous nous apprécions nous-

mêmes du point de vue des autres, nous essayons de comprendre les 

moments transgredients à notre conscience même et d´em tenir compte à 

travers láutre (...) en un mot constamment et intensément, nous surveillons et 

saississons les reflets de notre vie dans le plan de conscience des autres 

hommes (TODOROV, 1981, p.16-17).
116

  

 

Todo conceito refletido pelo pensador russo está organicamente associado ao 

mundo e é construído pela enunciação e pelo discurso. Portanto, o cronotopo é 

pensado a partir das relações sociais e assim preconiza o conceito de carnavalização, 

que norteará as observações que se seguem. 

 

4.3 CARNAVALIZANDO 

 

De acordo com as ideias refletidas acima, o cronotopo permite uma leitura 

enraizada no espaço-tempo da narrativa; já a carnavalização possibilita um olhar mais 

atento às relações de poder, porque se constitui sobre as ambivalências, por exemplo, 

entre o discurso popular e erudito, o sagrado e o profano. Para Bakhtin, o carnaval 

“(...) nada absolutiza, apenas proclama a alegre relatividade de tudo.” (2005, p. 125).  

O carnaval estudado por Bakhtin é uma manifestação da cultura popular, uma 

festa associada ao riso irreverente, sarcástico e irônico visto como uma celebração da 

contravenção, que nasce no seio do oprimido em oposição ao “mundo oficial”. 

 
Ele caracteriza-se, principalmente, pela lógica original das coisas “ao 

avesso”, “ao contrário”, das permutações constantes do alto e do baixo (“a 

roda”), da face e do traseiro, e pelas diversas formas de paródias, travestis, 

degradações, profanações, coroamentos e destronamentos bufões 

(BAKHTIN, 2010a, p. 10).  

  

Sob esse prisma, Capitu oferece muitas construções que podem ser observadas 

a partir do conceito de carnavalização de Bakhtin, que vão desde as relações dos dois 

núcleos familiares, a casa de Bentinho e a vizinha Capitu até as cenas carregadas de 

informações ambíguas.  

                                            
116

 Na vida, a gente pode fazer isso o tempo todo: nós apreciamos a nós mesmos; a partir do ponto de 

vista dos outros, nós tentamos entender as transgressões da nossa consciência e até mesmo 

consideramos os outros, como uma palavra constante e intensa, monitoramos e refletimos sobre nossas 

vidas nos termos da consciência dos outros. (Tradução livre da autora do original). 



132 
 

É importante perceber que a reflexão bakhtiniana é feita no contexto de 

François Rabelais e remete a uma relação ambivalente das relações sociais da época. A 

versão opositora à cultura dominante só poderia vir da cultura popular e é por meio da 

paródia que o povo descaracteriza o opressor, 

 

(...) opposition ‘officielle’/‘non officiel’, tant il est entendu que le ‘non 

officiel’ se réfère aux langages populaires - c'est-à-ordinaire - en hauteur à 

l'époque de Rabelais, et par extension, l'ensemble de la culture humaniste qui 

il peut faire et de leur part. Le ‘officielle’ se réfère tout d'abord, au latin et 

ecclésiastique et la vision du monde qui sous-tend le (VAUTHIER, 2006, p. 

665).
117

 

 

O latim a que se refere Bénédict Vauthier na citação acima é o poder exercido 

pela Igreja Católica, o latim culto, que se opõe ao vulgar falado pelo povo. Em Capitu, 

o grande dilema do Bentinho adolescente é como se livrar de ir para o seminário, 

promessa feita por sua mãe, D. Glória, que prometeu fazê-lo padre se desse à luz um 

menino. Uma cena revela o olhar irônico direcionado à Igreja na obra de Machado de 

Assis, que é preservado na microssérie. 

Capitu (descalça) e Bentinho brincam de missa e tratam o ritual sem nenhuma 

cerimônia, observados pelo olhar desaprovador de Prima Justina, usam biscoitos no 

lugar de hóstias e correm de um lado para o outro, embalados pela canção Elephant 

Gun. Um encontro entre o sagrado e o profano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
117

 (...) a oposição ‘oficial’/’não oficial’, sempre e quando se entenda que o ‘não oficial’ remete às 

línguas populares – ou seja, vulgares – em auge na época de Rabelais, e, por extensão, a toda a cultura 

humanística que se fará possível nelas e a partir delas. O ‘oficial’ remete, antes de tudo, ao latim e à 

cosmovisão e cultura eclesiástica subjacente a ele. (Tradução livre da autora do original). 
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FIGURA 76 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

   

 

A cena também remete a um dos exemplos mais representativos discutidos por 

Bakhtin no livro A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais, que é a Festa dos Tolos, que acontecia no final do ano e que tinha 

como principal acontecimento a eleição de um falso bispo, que se convertia no “senhor 

do desgoverno”; entre danças e procissões, um dos principais eventos era a celebração 

de uma falsa missa. Bakhtin lembra que os ritos do carnaval nos libertam de qualquer 

dogmatismo religioso. “Ainda mais, certas formas carnavalescas são uma verdadeira 

paródia do culto religioso.” (BAKHTIN, 2010a, p. 06). 

A personagem que retrata o ‘oficial’ de maneira mais acentuada e ligada aos 

preceitos religiosos é D. Glória, mãe de Bentinho, que é chamada de beata, carola e 

papa-missas por Capitu, quando ela fica sabendo da promessa que obriga Bentinho a 

ser padre.  

Na cena em que o narrador apresenta D. Glória ao leitor/telespectador, Dom 

Casmurro se refere à mãe dele com louvor: “minha mãe era uma santa”. D. Glória 

aparece na maioria das cenas de vestido preto e recatado, como uma viúva na época. A 

devoção religiosa de D. Glória fica evidente quando a personagem é vestida pelas duas 

escravas da casa, a medalha de Nossa Senhora da Glória é colocada com um alfinete 

por baixo do vestido e, antes de sair de cena, seus gestos lembram a imagem de outra 

santa, uma alusão a Nossa Senhora das Graças e tem o vestido levantado pelas 

escravas, como um manto. 
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FIGURA 77 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 78 (A) – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
118

 (B) – FRAME DA 

MICROSSÉRIE CAPITU 
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 Imagem disponível em: <http://www.nossa-senhora.org/nossa-senhora-das-gracas/oracao-de-nossa-

senhora-das-gracas.php>. Acesso em: 18.03.2013 às 15h36. 
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FIGURA 79 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

A matriarca da família, D. Glória, também pode ser associada à representação 

de uma rainha, porque sempre ocupa o centro das cenas, usa uma cadeira que se 

assemelha a um trono, em um cenário que lembra mais um altar do que uma sala de 

estar e tem ao fundo a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, o que acentua 

a representação de um altar, como visto nas igrejas católicas. 

 

FIGURA 80 (A) – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU  (B) –  IMAGEM DE 

NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO 
119
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 Imagem disponível em: <http://floresemcasa.blogspot.com.br/2010/12/oxum-nossa-senhora-da-

conceicao-8-de.html>. Acesso em: 25.09.2013 às 17h20. 
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Outra personagem que revela traços da carnavalização como observado por 

Bakhtin é o tio de Bentinho, chamado por D. Glória de Mano Cosme. O Tio Cosme 

era o seu principal aliado na missão de convencer a mãe de bentinho a desistir da ideia 

de torná-lo padre. Tio Cosme era um dos viúvos da família e é descrito da seguinte 

forma:  

 
(...) era advogado, trabalhava no crime. Contam que rapaz foi aceito de 

muitas damas, além de um partidário exaltado, mas os anos levaram-no mais 

do ardor político e sexual. E a gordura acabou com o resto de ideias públicas 

e específicas. Agora, só cumpria as obrigações do ofício e sem amor (ASSIS, 

2012).  

  

Tio Cosme está associado à figura do grotesco, elemento importante no 

carnaval de Bakhtin, quando os limites do corpo tomam proporções fantásticas e é 

ridicularizado pelo mundo, como na cena em que tem dificuldades para subir em um 

cavalo que se assemelha a um brinquedo, uma marionete gigante (Figura 81). Diante 

da personagem, José Dias, D. Glória e Prima Justina olham-no com espanto e pesar 

(Figura 82).  

 

FIGURA 81 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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FIGURA 82 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

A situação condiz com “Essa visão, oposta a toda ideia de acabamento e 

perfeição, a toda pretensão de imutabilidade e eternidade, necessitava manifestar-se 

através de formas de expressão dinâmicas e mutáveis (proteicas), flutuantes e ativas.” 

(BAKHTIN, 2010a, p. 09). 

Outro momento em que a cultura ‘oficial’, dessa vez representada pelo 

Imperador D. Pedro II, é ironizada é na cena em que Bentinho devaneia e pensa em 

pedir ao Imperador que interceda a seu favor. Vossa Majestade aparece com ares de 

bufão e na pele de Tio Cosme, em meio a uma recepção nas ruas que mais lembra uma 

festividade carnavalesca como se conhece no Brasil. 
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FIGURA 83 (A) – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU E (B) IMAGEM DE 

BUFÃO
120

 

  

 

FIGURA 84 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

A personagem do Bufão segue a mesma linha de raciocínio privilegiada até 

então, sinalizando mais uma ruptura, pois a autoridade do Imperador é questionada e 

colocada em xeque quando ele aparece travestido de Bufão, que é na verdade a figura 

do bobo da corte, aquele que dispensa respeito, encarregado de fazer os outros rirem 

(BAKHTIN, 2010a). Para Bakhtin, os Bufões assumem o princípio carnavalesco na 

vida cotidiana, porque eles não são atores que só representam nos palcos, mas têm esse 

papel “em todas as circunstâncias da vida” (2010a, p. 07). Essas personagens eram 

                                            
120

 Imagem disponível em: <http://mundoemnoss.blogspot.com.br/2011/12/o-porque-de-ser-um-

bufao.html>. Acesso em: 03.03.2013 às 16h43. 
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comuns nas cortes europeias da Idade Média, usavam roupas extravagantes e chapéus 

com guizos e foram inspiradas na carta do coringa presente nos jogos de cartas. 

Atualmente, sua figura mais famosa é o inimigo da personagem da história em 

quadrinhos Batman.
121

  

O riso irreverente é outra marca que caracteriza o Bufão e a personagem Tio 

Cosme no papel de Imperador. Para Bakhtin (2010a), nas festas carnavalescas o povo 

representava a própria vida, parodiando-a e, nesse sentido, o riso teria um valor de 

subversão social, que durante as festividades era tolerado pelas autoridades oficiais. 

“O parodiar é a criação do duplo destronante, do mesmo “mundo às avessas.”. Por isso 

a paródia é ambivalente.” (BAKHTIN, 2005, p. 127, grifo do autor). 

O texto tecido em Capitu foi permeado pelo caráter contraventor 

(carnavalesco) e transpõe o texto literário, traduzindo sua verve “de resistência e 

ruptura com a oficialidade” (PAULA; STAFUZZA, 2010, p. 136), própria da obra de 

Machado de Assis. Bakhtin diferencia as manifestações carnavalescas e o espetáculo 

teatral da Idade Média porque “(...) o carnaval não é de maneira alguma a forma 

puramente artística do espetáculo teatral e, de forma geral, não entra no domínio da 

arte. Ele se situa nas fronteiras entre a arte e a vida.” (BAKHTIN, 2010a, p. 06). A 

defesa do autor é justificada pelo fato de que no carnaval não existem espectadores 

como no teatro, no carnaval o povo não assiste, o povo é o protagonista. 

Embora Bakhtin faça essa distinção, há um diálogo em Capitu estabelecido 

com a Commedia dell’arte que a aproxima, mais uma vez, dos aspectos carnavalescos 

por ele estudados. A Commedia dell’arte surge na Itália do século XVI e perdura até 

meados do século XVIII, já é por sua natureza um teatro do povo, que nasce nas praças 

públicas, em oposição ao teatro erudito construído a partir da literatura. Diante da 

plateia, parodiava a vida dos mais abastados. Suas personagens fixas inspiram os 

carnavais de todo o mundo e fazem parte dessa festa popular até hoje.
122

 As três 

                                            
121

 Super-herói das histórias em quadrinhos, criado na década de 1930, nos Estados Unidos. Conhecido 

como homem-morcego, já foi série de TV entre 1966 e 1968 e protagonista da trilogia 

cinematográfica: Batman Begins (2005), Batman – o cavaleiro das trevas (2008) e Batman – o 

cavaleiro das trevas ressurge (2012). No segundo filme, o coringa é o principal rival do herói. 
122

 As personagens da Commedia dell’arte estão presentes, inclusive, no carnaval da cidade italiana de 

Veneza, que existe desde o século XI, quando perdurava por seis meses. A origem dessa festa muito 

particular foi com a elite cultural e financeira que se fantasiava e se misturava ao povo nos arredores 

da Praça São Marcos. Os figurinos inspirados nos nobres têm como característica o uso de máscaras. 
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principais são: o Pierrô que amava a Colombina, que era amada também por Arlequim 

(FREITAS, 2008). 

É a associação com o Pierrô que se faz a Dom Casmurro. O Dom Casmurro da 

microssérie relata sua história com o rosto pintado de branco, como os Pierrôs, que 

assim inspiraram os palhaços de todo o mundo. A personagem ganha ares mais 

obscuros enquanto conta a história e se convence que foi traído por Capitu. Quando o 

relato chega ao final, se despede de sua máscara, Dom Casmurro diante do espelho 

limpa o rosto em cena. Enquanto o Arlequim é a personagem mais esperta e malandra, 

mesmo assim também é seduzido por Colombina. 
123

 

O nosso narrador pinta o rosto de branco como o triste Pierrô, que é fascinado 

por Colombina, assim como é Bentinho por Capitu e se enxerga como um ser 

enganado, um palhaço de quem os outros riem. Como escreveu Beatriz Resende no 

Jornal O Estado de S. Paulo, sobre o ator que interpreta Dom Casmurro “Michel 

Melamed tornado uma espécie de clown, deformado, ágil, por vezes cômico, por vezes 

trágico.”. 
124

  

 

FIGURA 85 – PIERRÔ, COLOMBINA E ARLEQUIM. 
125

 

 
                                                                                                                                        

Informações disponíveis em: <http://www.infoescola.com/artes/carnaval-de-veneza/>. Acesso em: 

30/10/2013 às 12h38. 
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 Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-sao-o-pierro-o-arlequim-e-a-

colombina>. Acesso em: 03.03.2013 às 17h19. 
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 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,capitu-brecht-bentinho-e-janis-

joplin,294433,0.htm >. Acesso em: 03.03.2013 às 17h33. 
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 Imagem disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-sao-o-pierro-o-arlequim-

e-a-colombina>. Acesso em: 03.03.2013 às 17h19. 
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Já a sedutora Colombina e o astuto Arlequim usam máscaras, um elemento 

também caracterizador das ambiguidades. Sobre isso, Bakhtin afirma: “A máscara 

traduz a alegria das alternâncias e das reencarnações, a alegre relatividade, a alegre 

negação da identidade e do sentido único. (...) A máscara dissimula, encobre, engana, 

etc.” (2010a, p. 35). 

A essência ambígua, que é o alicerce do romance Dom Casmurro, assim como 

um dos elementos constitutivos do conceito de carnavalização de Bakhtin, também é o 

fio condutor da transposição intermidiática para a televisão. Pontuam-se alguns 

elementos da mise-en-scène que compõem trazem essa informação. 

(1) O figurino de Capitu foi um componente caracterizador das ambivalências 

da personagem, os véus fizeram parte dos acessórios dos trajes de cena com muita 

frequência, sobretudo na fase mais tensa da narrativa, funcionaram como máscaras e 

garantiram a atmosfera da dúvida, da incerteza. O véu pode ser associado à máscara 

em Capitu porque se relaciona ao ocultamento da verdade; na etimologia da palavra 

verdade, que em grego se diz Aletheia
126

, o vocábulo é desmembrado como: a, que 

significa sem e Lethia, ocultar. O conceito de verdade, desde a filosofia antiga, é 

desvelar o ser, tirar os véus que impedem de conhecer o mundo como ele é. Portanto, o 

acessório do figurino da protagonista de Dom Casmurro é adequado para se colocar 

em cheque a sua idoneidade. 

 

FIGURA 86 (A – B – C) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 
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 Para essa e outras informações, ver: <http://etimologias.dechile.net/?aletheia>. Acesso em: 

14.10.2013 às 13h31. 
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(2) Já o figurino de Capitu quando adolescente revelou outra faceta da sua 

personalidade de cigana. A menina de 14 anos, que parecia ter 17, trouxe nos trajes de 

cena a marca desafiadora do mundo ‘oficial’, para usar um termo caro a Bakhtin. Além 

do comportamento ousado para a época, Capitu aparecia muitas vezes descalça, com 

os tornozelos à mostra, em um período da história social em que isso não era permitido 

para ‘as mulheres direitas’, um sinal claro da liberdade que desejava ser conquistada 

por Capitu. 

 

FIGURA 87 – FRAME DA MICROSSÉRIE CAPITU 

 

 

(3) Quanto ao cenário, um aspecto aponta a diferença de classes entre as famílias 

vizinhas. A casa de Bentinho foi comprada pela família Santiago porque seu pai tinha 

posses para isso; já a família de Capitu só comprou a casa vizinha depois que o pai 

dela, um funcionário público, teve a sorte de ganhar na loteria. O tamanho das portas 

indica a distinção das famílias em abastada e assalariada. As portas cenográficas se 

deslocavam em cena sempre carregadas pelas próprias personagens, um recurso 

comum no teatro e dificilmente usado na televisão. Essas portas tinham tamanhos 

diferentes nas duas casas, maiores na família Santiago, onde eram carregadas pelas 

escravas, e menores na família Pádua, que sequer tinham escravos para servi-los, os 

afazeres domésticos eram feitos todos pela mãe de Capitu, D. Fortunata. 
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FIGURA 88 (A – B) – FRAMES DA MICROSSÉRIE CAPITU 

    

 

Não se deve deixar de mencionar que, conforme explorado no capítulo II - Entre 

diálogos, a iluminação foi outro fator revelador da dubiedade da história, com claros e 

escuros reforçando o contraste das personalidades das personagens. O diretor Luiz 

Fernando Carvalho reitera tais observações quando afirma que: “Este jogo narrativo 

entre verdade e imaginação é o elemento principal da narrativa”
127

 e completa: “Este 

jogo teatral com as aparências me orientou muito” (Idem). 

A condução reflexiva deste capítulo se preocupou em analisar os momentos em 

que houve a subversão da cronotopia, em que passado e o presente contracenaram na 

microssérie Capitu e contrapuseram o cronotopo delimitado pela história que se passa 

no século XIX, na cidade do Rio do Janeiro. Não se pode esquecer que outros 

exemplos de subversões cronotópicas foram observados nas relações intermidiáticas, 

discutidas com mais profundidade no capítulo II. 

E convém reiterar que o cronotopo também se vincula a outro conceito 

importante na obra de Bakhtin, o conceito de carnavalização, que auxilia na reflexão 

sobre as relações de poder e, sobretudo, as ambivalências do texto de Dom Casmurro. 

Sob o olhar do carnaval de Bakhtin, fez-se uma leitura profícua sobre as composições 

das personagens, revelando o papel que o véu pode sinalizar no figurino de Capitu; o 

comportamento altivo da personagem D. Glória, que se assemalha ao porte de uma 
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 Entrevista concedida por e-mail com exclusividade para a autora, recebida em 29.04.2013 em 

pierrecoca@hotmail.com, através da mediação do programa institucional Globo Universidade. Pode 

ser consultada na íntegra no apêndice A desse trabalho. 
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rainha; assim como foi revelador para refletir como a diferença de classes entre as 

famílias vizinhas foi trabalhada na mise-en-scène.  

Espera-se, com esses apontamentos, fechar as discussões sobre a principal 

ruptura aos modos de narrar na televisão presentes na microssérie, que considera-se 

que foi a subversão do cronotopo, com relação aos pontos de vista observados e que 

são de interesse deste trabalho.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação buscou compreender as relações intermidiáticas e a 

articulação do espaço-tempo na microssérie Capitu, exibida pela TV Globo, em cinco 

capítulos, em dezembro de 2008. O trabalho foi realizado para lembrar o centenário da 

morte do escritor Machado de Assis (1839 – 1908) e fez parte do Projeto Quadrante, 

que teve como proposta a adaptação de textos da literatura brasileira para a televisão. 

Os conceitos-chave que guiaram a presente discussão foram a intermidialidade 

e o cronotopo, importantes para que se pudesse apontar e refletir sobre os aspectos que 

indicaram algum tipo de renovação na maneira de contar histórias seriadas na 

televisão. A hipótese que se levantou e foi confirmada ao longo desta dissertação é 

que, em alguns momentos, a microssérie rompeu com a forma clássica de narrar na 

TV, sobretudo em relação à articulação do cronotopo (BAKHTIN, 1981) e à inter-

relação entre linguagens.  

Para conduzir esta reflexão, partiu-se de um breve percurso histórico até o 

momento em que a microssérie foi pensada, um período de reconfiguração nos modos 

de ver e escrever ficção na televisão, que compreende um diálogo intenso entre a TV e 

as “novas mídias”, principalmente a internet. Um cenário que desencadeou o 

fenômeno segunda tela (second screen), que se refere ao hábito de ver TV e acessar as 

redes sociais ao mesmo tempo, comentando e interagindo com as páginas virtuais dos 

programas que estão no ar. Também é resultado desse relacionamento a preocupação 

de estratégias que visam atrair a audiência do público jovem, uma geração que fala 

com mais fluência a linguagem corrente na cibercultura. Uma das marcas da 

contemporaneidade é a velocidade com que um meio antigo absorve um mais novo 

(SANTAELLA, 2010). Tudo isso instaura o que a pesquisadora Lúcia Santaella (2010) 

batizou de “uma nova lógica nunca antes experimentada” e o autor Jesús Martín-

Barbero (2006), corroborando com Santaella, admite que se vivencia hoje um novo 

paradigma de pensamento.  

Prova disso foi o levantamento realizado por esta investigação, que reuniu em 

um infográfico
128

 várias iniciativas de adaptações do romance Dom Casmurro para a 
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atualidade que privilegiam um diálogo intenso entre mídias, com o alvo no público 

juvenil. O livro Dom Casmurro tem versões em Histórias em Quadrinhos e virou livro-

game. E mesmo a adaptação do romance em uma mídia tradicional como a televisão 

teve desdobramentos em ações transmídias na internet, que são os exemplos do Projeto 

Mil Casmurros e Passe Adiante Capitu. Conclui-se que o panorama traçado aponta que 

a microssérie Capitu trouxe contribuições ao formato à medida que incorporou 

aspectos que estão em sintonia com um tempo de aceleradas mudanças no âmbito 

comunicacional, em decorrência dos avanços das novas tecnologias de comunicação, 

próprias da era digital. 

Em seguida, a discussão privilegiou as premissas do gênero melodrama, visto 

como uma matriz cultural importante (MARTÍN-BARBERO, 2009), para que pudesse 

identificar e compreender quais as continuidades às características basilares de 

escrever para televisão que estão na microssérie e, com isso, perceber em que 

momentos houve uma ruptura às essas matrizes na atualidade.  

Uma das principais vertentes contemporâneas do melodrama é a ficção 

televisual. Para Martín-Barbero (2009), o melodrama é definido como o “drama do 

reconhecimento” (Idem, p. 306). Em Capitu, argumenta-se que as continuidades ao 

gênero melodramático foram: a forma como a trilha sonora foi trabalhada, a 

intensificação na atuação, muito próxima à encenação teatral, e a temática da história 

permeada pela dúvida. Como aproximações aos elementos inspirados no melodrama 

estão a alusão à personagem do palhaço, reconhecida em José Dias, que remete à 

figura do Bobo, uma das quatro personagens do quarteto melodramático; também se 

associam ao melodrama as imagens que lembram as fantasmagorias, uma das marcas 

do teatro popular, e as cartelas, as vinhetas de passagem de Capitu, que podem ser 

comparadas aos cartazes usados em cena nos espetáculos melodramáticos, com trechos 

de músicas ou mesmo como substitutos dos diálogos. 

A primeira etapa da pesquisa se concentrou ainda em apontar a herança dos 

folhetins, o que garantiu a técnica dos ganchos narrativos, fundamentais na linguagem 

televisual. São os ganchos que suspendem o sentido da narrativa e “convidam” o 

telespectador a retomar a história no dia seguinte. Em Capitu também foi exercida tal 

suspensão, já que se trata de uma história contada em capítulos, portanto, quem a 
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assiste depende da compreensão do todo para assimilar a história por completo, 

diferente dos episódios que apresentam tramas que se resolvem no mesmo dia em que 

são exibidas. Além das ideias acima mencionadas, o primeiro capítulo deste estudo, 

intitulado A reconfiguração dos paradigmas televisuais, se dedicou também a 

apresentar o Projeto Quadrante e sinalizar a proposta do trabalho do autor e diretor 

Luiz Fernando Carvalho, que procura, de alguma maneira, oferecer uma narrativa, no 

mínimo, desafiadora ao telespectador contemporâneo. Segundo relatos do autor, a fuga 

do realismo e o diálogo com outras artes o incitam a construir uma narrativa que 

aproxime a literatura brasileira ao seu povo.  Para essa condução, muitas estratégias 

autorais são percebidas no trabalho de Carvalho, como a subversão do cronotopo, 

identificada em uma cena pontual na minissérie Os Maias, que dirigiu em 2001; depois 

na microssérie A pedra do reino, adaptada do livro de Ariano Suassuna, O romance 

d’a pedra do reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta, de 1971, e depois em 

Capitu, como discutido neste texto. A inter-relação entre linguagens não é algo que 

Carvalho apresenta como novidade, já que nos romances de base adaptados no Projeto 

Quadrante identifica-se muitas sugestões vindas de outras artes e mídias. 

A partir deste contexto, adentra-se no segundo capítulo Entre diálogos, que se 

pauta em uma das inquietações de base desta investigação: identificar e compreender a 

relação entre as linguagens. Na persecução deste objetivo, a linha mestra privilegiada 

se alicerçou no conceito de intermidialidade. Os autores que deram o suporte teórico 

para pensar o diálogo entre as artes e as mídias no texto televisual são: Glüver (2006), 

Rajewsky (2012) e Müller (2012). Os pesquisadores Claus Glüver e Irina Rajewsky 

contribuíram para a conceituação de intermidialidade, que se preocupa com a relação, 

interação e referência midiática, ou seja, o cruzamento entre as mídias em determinado 

texto, este é o cerne da discussão sobre intermidialidade. A mídia é entendida nessa 

concepção como todas as expressões e formas de comunicação, segundo o uso 

científico alemão, o corpo, a música, a pintura, a literatura. Clüver (2006) deixa claro 

que a intermídia se difere da mixmídia, que designa apenas a combinação entre uma 

mídia e outra, por exemplo, um espetáculo de teatro que pode ter exibição de vídeos e 

números musicais em sua composição. A intermídia se distingue também da 
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multimídia, que tem o computador como modelo exemplar, quando programas de TV 

são exibidos na internet, há uma interação multimídia. 

Várias foram as menções a outras artes e mídias observadas no corpus da 

pesquisa, a microssérie Capitu, como as citações literais ao cinema de Orson Welles, 

que teve trechos do filme Othello incorporados ao texto televisual ou as referências 

intermidiáticas que se fundiram com sutileza, como os trejeitos das personagens 

criadas pelo cineasta alemão Karl Valentin, que inspirou a movimentação e 

transformação do corpo do narrador, que se deteriora enquanto narra sua história de 

amor e traição sob sua concepção. Nesse ínterim, foram identificadas relações 

intermidiáticas das três subcategorias sugeridas por Rajewsky (2012a) para se pensar a 

intermidialidade; Capitu revela relações dos três níveis, que são: a transposição 

midiática, a combinação entre mídias e a referência intermidiática. Deve-se esclarecer 

que alguns dos apontamentos sobre as relações intermidiáticas já foram observados em 

pesquisas anteriores com outros vieses, por autores que também se debruçaram sobre o 

assunto. 

A Teoria da Intermidialidade foi uma das sugestões da banca de qualificação 

desta dissertação, que foi muito bem recebida porque reforçou o olhar sobre as 

relações midiáticas na microssérie, usando como aporte teórico reflexões pouco 

exploradas no audiovisual. A intermidialidade é muito presente nos estudos literários, 

mas ainda se apresenta como uma teoria “nova” para se pensar sobre as narrativas 

ficcionais contemporâneas na televisão. A intermidialidade, do mesmo modo que os 

estudos do filósofo russo Mikhail Bakhtin, são de grande valia para refletir sobre os 

textos audiovisuais e, embora sejam desencadeados a partir dos estudos literários, 

estender esses olhares para os problemas da comunicação é pertinente, como se 

mostrou nos exemplos observados nesta investigação. 

Algumas relações intermidiáticas estabelecidas na microssérie Capitu 

sinalizam a união de elementos de séculos distintos na mesma composição visual. A 

trilha sonora, os objetos de cena, os cenários externos têm índices do século XXI 

unidos à narrativa que se passa no tempo histórico do século XIX, sem uma 

preocupação a fidelidade temporal. Essas referências marcaram a subversão do 

cronotopo, tema central do capítulo III - Tecendo Rupturas. O capítulo de 



149 
 

encerramento propôs-se a compreender a articulação do cronotopo na narrativa e em 

quais momentos houve uma ruptura espaço-temporal. O cronotopo, conceito pensado 

por Bakhtin (1981; 2010b), trata de uma informação que se revela carregada de 

historicidade e a subversão do cronotopo, estudo desenvolvido pelo pesquisador José 

Gatti, atualiza a reflexão bakhthiniana e interessou sobremaneira a esta pesquisa 

porque faz uso do conceito aplicando-o ao cinema, que, assim como a televisão, é uma 

linguagem audiovisual. 

A opção por trilhar esse percurso teórico foi desencadeada pela observação do 

corpus. Ao rever por muitas vezes a microssérie Capitu, surgiu a principal inquietação 

e fio condutor do problema de pesquisa: Seria a coexistência de passado e presente nas 

mesmas cenas e informações espaço-temporais de séculos distintos contracenando: 

não seria isso a articulação do cronotopo às avessas, ou, nas palavras de Gatti, uma 

subversão do cronotopo? Com esses conceitos em mente, foram delineadas as últimas 

relações referidas neste trabalho. Contudo, a cronotopia também exigiu uma 

conceituação complementar, que foi o conceito de carnavalização, para a condução das 

relações hierárquicas observadas na narrativa.  

O conceito de carnavalização desenvolvido por Bakhtin (2010a) é ancorado na 

ambiguidade. A pesquisa do autor foi direcionada para a literatura carnavalesca da 

obra de François Rabelais, em que o povo, como personagens “(...) ofereciam uma 

visão do mundo, do homem e das relações humanas totalmente diferentes, 

deliberadamente não oficial.” (BAKHTIN, 2010a, p. 11). A microssérie Capitu está 

nesse limiar que beira o “não oficial”, um paradoxo, desconcertante e poético, 

sugerindo que é possível navegar por uma ambiguidade diegética que rompe com os 

padrões clássicos da linguagem televisual. Assim sendo, Capitu proporciona uma 

experiência singular em relação ao modo de se relacionar com a televisão. 

Sabe-se que a intermidialidade permeou toda a construção da microssérie e é 

por isso que, ao refletir sobre a subversão do cronotopo, outras mídias também foram 

sendo relacionadas de maneira intermidiática, como a tatuagem que aparece no braço 

da protagonista Capitu, uma subversão ao espaço-tempo vigente no texto-fonte. 

Sendo assim, finalizado o trabalho, é possível concluir que a criação da 

microssérie Capitu explorou um painel híbrido e inexato. A narrativa, com os pés 



150 
 

fincados na literatura, se concretiza na adaptação televisual com diálogos com o 

cinema, a ópera e as artes plásticas, trabalhando elementos desconexos com o espaço-

tempo histórico e que, mesmo assim, parecem perfeitamente integrados.  

Um diálogo enriquecedor é mais difícil diante das fórmulas prontas, ele nasce 

nos entres, com as rupturas deixadas no percurso que se apresentam em produções 

como Capitu. Nesses casos, é possível subverter o cronotopo e exibir na TV aberta um 

trabalho com brechas que podem conduzir a algum tipo de reflexão sobre o mundo. 

Conclui-se, com isso, que a estratégia de adaptação conduzida por Luiz 

Fernando Carvalho atualizou o romance, ao mesmo tempo em que preservou o espaço-

tempo da época. Soube fazer escolhas de criação que permitiram a hibridação de 

discursos, mantendo a literalidade de diálogos e narração. O resultado: uma sintonia 

entre os séculos XIX, XX e XXI que provoca inquietação. 
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 – O trabalho inovador de Ca itu, como era de se es erar, é totalmente 

diferente das outras ada taç es audiovisuais realizadas até então. Como foi 

desencadeado o  rocesso de criação que deu vida a essa a roximação   

R. O que mais me atraiu não sei dizer exatamente, mas encontrar uma 

narrativa para dialogar com o romance foi meu maior prazer e também o maior 

desafio. Falo da busca por um modo “inconfiável” de narrar, assim como o fez 

Machado de Assis. E este modo, que é todo feito de retalhos da memória, do tempo e 

dos espaços, e que, a princípio, não correspondem necessariamente à verdade, mas 

que, ao serem alinhavadas pela montagem, ganham o aspecto de verdade, foi o que 

mais me orientou. Este jogo narrativo entre verdade e imaginação é o elemento 

principal da narrativa, e este elemento está diretamente ligado a uma de suas frases 

mais conhecidas: “A vida é uma ópera”. Este jogo teatral com as aparências me 

orientou muito.  

02 - As refer ncias a outras manifestaç es artísticas v m  rinci almente 

de quais artistas e movimentos e  or qu   Alguns críticos associam Ca itu aos 

filmes neorrealistas  sobretudo, aos longas de Lucchino Visconti, h  alguma 

refer ncia direta ao trabalho desse e outros cineastas  Podemos chamar seu 

trabalho de Televisão Autoral   

R. Procurei expor as contradições humanas, mas de uma forma tragicômica. 

Isto se dá também da seguinte maneira, por exemplo: o “sim” de Dom Casmurro pode 

significar um “não” e vice-versa. Essa duplicidade do “eu” narrativo me pareceu algo, 

ao mesmo tempo, dostoievskiano e quixotesco. E nunca será um engano pensar em 

Fellini, mas não fui diretamente ali. Minhas referências mais diretas foram os folhetins 

escritos em jornais do século XIX, as novelas de rádio e Karl Valentin. Quanto à idéia 

de trabalhar em um espaço que não fosse a realidade em si, mas que se constituísse 

como a representação de uma determinada realidade, assim como se dá quando 
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estamos diante das linhas de um livro, sempre me interessou. Tenho exercitado este 

caminho desde “Hoje é dia de Maria”, mas, confesso, agora de uma forma mais 

rigorosa. Eu não trabalho com a mentira. Eu não minto para o público:  este desenho 

não é um desenho”. Eu procuro pela imaginação, como quem faz uma sugestão: “este 

desenho poderia ser o verdadeiro quintal de Capitu?” Estou propondo aos espectadores 

um jogo com a imaginação, um exercício tênue de visibilidades. Cabe, isto sim, à 

grande capacidade dos intérpretes de pegar na mão do espectador e trazê-lo para 

dentro do jogo. E os espectadores, em momento algum, estarão sendo iludidos quanto 

a não estarem participando de um jogo lúdico. Enfim, “Capitu” é um relato que existe 

entre a realidade e a imaginação de todos nós.  

03 - As figuras carnavalescas que fazem a  rodução ser chamada de  uma 

  era bufa  são ins iradas em que  Qual o motivo delas serem escolhidas nesse 

processo?  

R. Não ficaria com esta sua definição de  pera Bufa. Também não sei te dizer 

exatamente de uma aproximação enviesada como a que produzi. Então, não trago 

garantias para nada. Nunca. Não trabalho movido a regras de sucesso. Meu negócio é 

mesmo outro. Em Capitu, o que fiz foi reafirmar Machado em termos de conteúdo e 

linguagem, sendo extremamente fiel ao texto do romance.  

0  - A o ção  or unir elementos atuais aos do século  I   é uma  ro osta 

que mostra a atualidade e a universalidade da obra de Machado e revela o 

momento em que vivemos de converg ncia das mídias. Por que as o ç es,  or 

exemplo, de manter a tatuagem no braço da atriz Leticia Persiles, da  ersonagem 

de Dom Casmurro atender a um celular e no baile, a arecerem a arelhos de 

MP3  Como voc  chegou a essas escolhas  Que  a el elas exercem na obra   

R. Reconheço a dificuldade dos jovens na primeira leitura dos romances de 

Machado, que, em função da obrigatoriedade imposta pelo ensino básico, pouco 

entram no texto do escritor, tachando-o muitas vezes de sisudo. De algum modo, levei 

isso em conta quando estava elaborando as cenas. Pensei na abrangência do veículo e 

na necessidade de se desfazer esse tal preconceito que percebi entre os adolescentes 

que, cada vez mais, estão plugados ao mundo todo, às várias manifestações artísticas, 

em várias línguas, via internet. O que eu estou tentando fazer é reafirmar Machado de 

Assis em termos de conteúdo e linguagem. Em Dom Casmurro, no final do século 

XIX, Machado já propunha essa interatividade com os leitores. Então, a síntese de 

Capitu é do Machado. Agora, é claro que eu espelhei aquelas situações e as lancei para 

outras relações de imagens e sons, procurando um diálogo com as possibilidades de 

encenação da modernidade, abrindo o texto a outras visibilidades, como é o caso da 

cena do baile, onde os atores estão ouvindo a música em aparelhos de MP3 

distribuídos à entrada do baile. Em outras palavras, sua escrita é moderna  Machado 

está vivo   

0  – Para voc , no que se a roxima a sociedade retratada no romance de 

1899 a que vivemos hoje? Como isso foi transposto para a TV?  
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R. O que mais me interessou foi como é que esse homem, com a origem que 

ele teve em pleno século XIX, pôde chegar a essa proposição – proposição estética, de 

linguagem mesmo – erguendo um texto com uma modernidade formal e sem abrir mão 

de uma sensível reflexão sobre as facetas da alma humana? Isso não é uma casquinha, 

não é um jogo literário superficial. A opção pelo caminho da dúvida eleva o romance 

ao mítico embate entre o que seja a mera aparência das coisas e a verdade do mundo. 

Onde estará a verdade? Em cada um de nós, em cada governo, em cada ideologia, em 

cada amor? Mas veremos, pouco a pouco, que o romance não trata apenas deste jogo 

entre a verossimilhança e a verdade, mas também de um conjunto de retratos repletos 

de sabedoria melancólica - ligeiramente cansada, ligeiramente amarga, ligeiramente 

divertida. Na minissérie, estou reafirmando a dúvida presente em Dom Casmurro 

como parte do processo cultural da modernidade, como processo dialético dos dias de 

hoje, e acredito que isso não é amoral ou imoral, isso não é um pecado. Então, na 

direção de arte, no figurino, na caracterização, na fotografia, em todos os 

departamentos, essa linguagem em camadas do tempo e do espaço estará construindo a 

atmosfera e ligando a forma de um texto do século XIX ao melhor da produção 

modernista. A escrita de Machado dialoga antropofagicamente e diretamente com os 

melhores da história da arte de qualquer tempo, inclusive com essas correntes 

históricas que trabalham com assemblagens, colagens, affiches, cartazes e cartelas. No 

meu modo de sentir, a linguagem dele está bem à frente e bem viva. Muitas vezes 

fiquei pensando no prazer que o Bruxo estaria sentindo ao ver seu texto renascendo lá 

na frente, com outras coordenadas estéticas, mas com a mesma síntese.  

0  – Sua intenção  rinci al foi  convidar  o teles ectador a dialogar com 

as obras  liter ria e audiovisual)  O recurso de trabalhar com cen rios 

 inacabados , quase como uma metalinguagem, mostrando os bastidores da 

televisão v m de quais ex eri ncias   

R. De minha parte, procurei traçar um ensaio sobre a dúvida. Machado traça 

um rendado antes de chegar ao terço final do livro em que se tematiza a traição. 

Partindo da juventude dos personagens, fui atrás das coordenadas mais latentes, que 

têm muito a ver com a questão da passagem do tempo, de uma modernidade que se 

apregoava no Brasil daquela época, mas que, cínica, era sustentada pela escravatura. 

Tentei espalhar seu espírito por todos personagens e cantos da narrativa: a 

tragicomédia que brota, a melancolia que nasce da consciência da finitude das coisas. 

Dom Casmurro – por mais que ele negue e despiste – está incorporado ao trágico, está 

ligado de forma indelével a um tempo e a um espaço que não voltarão jamais. Ele vive 

a história, se emociona com a história, mas, simultaneamente, na frase seguinte, é 

capaz de se afastar e traçar um desenho  cáustico até  sobre a realidade amorosa, o 

tempo e seu estado atual: “vivo bem, como bem, não durmo mal...” – e, no canto do 

olho, talvez uma lágrima esteja escorrendo. O grande paradigma do livro e do 

personagem não é outro se não ele mesmo, Dom Casmurro. Encontrar essa narrativa 

para dialogar com o romance foi meu maior prazer e também o maior desafio. Falo da 

busca por um modo “inconfiável” de narrar, assim como fez o Bruxo. Este jogo 

narrativo entre verdade e imaginação é o elemento da narrativa que mais me 
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interessou, e ele está diretamente ligado a Dom Casmurro. Ele é o tecelão que arquiteta 

esta colcha de retalhos.  

0  – Entendemos que, o Pro eto Quadrante usa a estética a favor da ética. 

Quais os  r ximos  assos do Pro eto Quadrante  E quando estão  rogramados 

para acontecer?  

R. Tenho enorme orgulho de ter feito “A pedra do Reino” como fizemos, em 

parceria com os muitos artesãos sertanejos e atores da região. Tudo isso é estética, que 

entendo como algo que é filha da ética, de um conjunto de pensamentos que estavam 

me acompanhando naqueles dias. E confesso que o sonho humano, suas grandezas e 

quedas sempre estiveram na frente de qualquer coisa.  

0  – Como voc  enxerga os  r ximos  assos do di logo da TV com as 

outras mídias   

R. Pertenço ao grupo daqueles que acreditam que o público não é burro, mas 

doutrinado debaixo de um cabresto de linguagem. Luto contra isso. Sabendo da 

dimensão que a televisão alcança no Brasil, tratá-la apenas como diversão me parece 

bastante contestável. Precisamos de diversão, mas também precisamos nos orientar e 

entender o mundo. Acho que devemos procurar um diálogo entre os que sabem e os 

que não sabem; um diálogo simples, sóbrio e fraterno, no qual aquilo que para o 

homem de cultura média é adquirido e seguro torne-se também patrimônio para o 

homem mais comum, pobre, e que, em relação a tantas questões, está ainda 

abandonado. Fomos adestrados por muito tempo para compreender e gostar de apenas 

um modo de narrar, por uma linguagem que leva as pessoas a gostar mais daquilo que 

podem controlar. Existe uma ideologia do controle, e o que vislumbro (e anseio) para o 

futuro é uma narrativa do descontrole, algo que provoque um desequilíbrio sensorial, 

que quebre o tédio cartesiano que reina. E isso já acontece com o avanço das mídias de 

grande e imediato alcance, como os microblogs, as redes sociais, o YouTube e assim 

por diante...  
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APÊNDICE B 

 

Relatório do Prof. Dr. Igor Sacramento da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro feito sobre o artigo - Capitu: uma nova maneira de se relacionar com a 

televisão, apresentado no GT – Ficção Seriada, durante o XXXV Congresso de 

Ciências da Comunicação (INTERCOM), em Fortaleza/CE, realizado de 03 a 07 de 

setembro de 2012.  

 

Capitu: uma nova maneira de se relacionar com a televisão 

Adriana Pierre Coca (UP) – Mestranda 

 O trabalho conta com um interessante objetivo: observar as mudanças 

das narrativas televisivas a partir das novas lógicas impostas pelo contexto da 

transmidiação. Nisto, o trabalho cumpre a sua proposta. Inspirado numa análise 

centrada no produto, bastante inspirada na análise fílmica, como está evidente pelas 

inúmeras citações ao trabalho de Arlindo Machado, o trabalho implicitamente coloca 

questões importantes sobre se existe ou não um modo específico de análise dos 

produtos televisivos. Em geral, a ênfase culturalista, como diz Jesús Martín-Barbero, 

perde o objeto em prol do sucesso. Já uma análise inspirada na teoria do cinema e na 

semiótica traz de volta a mídia o suporte e suas linguagens para o centro, mas acaba 

considerando menos os processos socioculturais, institucionais e econômicos que 

envolvem a produção de formatos e programas de televisão. Como seria possível na 

análise da adaptação de dom Casmurro para a microssérie pensar os processos que 

permitiram a própria existência de uma produção tal experimental, inovadora e que foi 

bastante saudada pela sua qualidade estética? Como é possível reconquistar o objeto 

sem perder os processos? Este me parece o desafio a que a autora se coloca, mas que é 

também o desafio de todos nós, pesquisadores do campo da comunicação. 
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APÊNDICE C 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Roteiro: Euclydes Marinho 

Colaboração: Daniel Piza, Luís Alberto de Abreu e Edna Palatnik 

Texto final: Luiz Fernando Carvalho 

Direção-geral e de núcleo: Luiz Fernando Carvalho 

Período de exibição: 09/12/2008 – 13/12/2008 

Hor rio: 23h 

Nº de ca ítulos: 5 

 

Elenco: 

  

Alan Scarpari – Ezequiel Santiago 

Alby Ramos – Pai do Manduca 

Antônio Karnewale – José Dias 

Beatriz Souza – Capituzinha, filha de Sancha e Escobar 

Bellatrix – Sancha 

César Cardadeiro – Bento Santiago jovem 

Charles Fricks – Pádua 

Eduardo Pires – Jovem poeta 

Eliane Giardini – Dona Glória 

Emílio Pitta – Padre Cabral 

Fabrício Reis – Ezequiel Santiago 

Flávia Carrancho 

Gabriela Luiz - Escrava 

Izabela Bicalho - Fortunata 

Jacy Marques - Escrava 

Juliana Nasciutti 

Kallanda Caetana 

Leo Villas Boas 

Letícia Persiles – Capitu jovem 

Maria Fernanda Cândido – Capitu adulta 

Michel Melamed – Bento Santiago adulto/ Dom Casmurro 

Paula Sofia 

Paulo José – Vigário da paróquia 

Pierre Baitelli – Escobar 

Renata Nascimento 

Rita Elmôr – Prima Justina 
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Sandro Christopher – Tio Cosme 

Stella Maria Rodrigues 

Thelmo Fernandes – Gurgel 

Vitor Ribeiro – Dândi do cavalo-alazão 

Wladimir Pinheiro 

  

Cenografia e  rodução de arte: Raimundo Rodriguez 

Figurino: Beth Filipecki 

Direção de fotografia: Adrian Teijido 

Música original: Tim Rescala e Chico Neves 

Produção de arte: Isabela Sá 

Coreografia: Denise Stutz 

Pre aração de elenco: Tiche Vianna 

Pre aração vocal: Agnes Moço 

Produção de elenco: Nelson Fonseca 

Caracterização: Marlene Moura, Rubens Libório, Deborah Levis 

Edição: José Carlos Monteiro, Bibi de Motta 

Sono lastia: Aroldo Barros, Samy Lima 

Produção musical: Tim Rescala 

Efeitos es eciais: Marcos Soares 

Efeitos visuais: Eduardo Halfen, Rafael Ambrosio 

Colorista: Sergio Pasqualino 

Abertura e cartelas: Lobo, Vetor Zero 

Câmeras: Murilo Azevedo, Sebastião de Oliveira 

Continuidade: Lúcia Fernanda 

Assist ncia de direção: Gizella Werneck 

Produção de engenharia: Ilton Caruso 

Coordenação de  rodução: Guilherme Maia 

Ger ncia de  rodução: Andrea Kelly e Daniel Vincent 

Assist ncia de  rodução de arte: Ricardo Cerqueira, Tainá Xavier, Zuila Cohen, Amir Regina, 

Ana Claudia Piacenti, Luiza Gomes 

Assist ncia de figurino: Daniela Garcia, Letícia da Hora, Renaldo Machado, Thanara Shonardie 

Equi e de a oio ao figurino: Analice Alves Cunha, Angela Mota dos Santos, Cristiane Ribeiro 

Pinheiro, Daniela Lima, Denise Prado Pereira, Edeneire Nascimento dos Santos, Eliete Catraio 

Equi e de atelier de arte: Alexandre Cordeiro, Amir Regina, Ana Claudia Piacenti, André Valle, 

Antonieta Nogueira, Dário Estêvão, Débora Badauê, Denise Lima, Denisvaldo Saviano, Elizabeth 

Felkis, Eridiane Correa 

Equi e de a oio a o eração de câmera: Willian Sardezas, Luiz Bravo 
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Equi e de cenotécnica: Aleshandro dos Reis, Alexandre Santos, Carlos Alexandre, Celso 

Mariano da Costa, Cyntia Lyra Carvalho, Edson Moulas Borges, Francisco Rosa, Gilmar Muniz, 

Jean Pereira, João Batista 

Equi e de vídeo: Carlos Eduardo, André Mendes, Felipe Augusto 

Equi e de  udio: Evandro Sardinha, Flávio Fernandez, Luiz Ferreira 

Equi e de iluminação: André Camelo, Fabio Rodrigues, Joel Fernandes, Marcio Ribeiro, 

Orlando Vaz, Warley Miquéias 

Equi e de a oio à caracterização: Bárbara Santos, Eliane Farinhas, Lindomar Pereira, Sid 

Andrade, Vânia Menezes 

O eração de sistema: Rodrigo Siervi, Felipe Chaves 

Ger ncia de  ro etos: Marco Antonio Tavares 

Su ervisão de  rodução de cenografia: Cláudio Crespo, Reinaldo Freire da Fonseca, Ronaldo 

Buiu 

Direção de  rodução: César Lino 

Núcleo Luiz Fernando Carvalho 

 

 

 


