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RESUMO 

 
Com o surgimento dos Estudos Culturais, diversas mudanças ocorreram na arte e na 
literatura. O que antes não era visto como produção cultural, passou a ganhar 
espaço e dar visibilidade a muitas criações tidas como marginalizadas. Com isso, 
diversas obras foram adaptadas para outros meios de veiculação, como por 
exemplo, o livro Dom Casmurro para as histórias em quadrinhos.  O presente 
trabalho tem como objetivo analisar as relações de intertextualidade entre três 
histórias em quadrinhos e a obra literária Dom Casmurro, e perceber quais os 
trechos da obra escrita em 1899 por Machado de Assis foram adotados nesta atual 
releitura, e como, através do design e releitura textual, os (novos) autores tentaram 
manter as características da obra original e se conseguiram, de fato, fazê-lo. Serão 
utilizados como suporte teórico Escosteguy (2010), Cevasco (2010) e Hall (2003) 
para tratar dos Estudos Culturais, Pesavento (2003) e Calvino (1993) para os 
clássicos literários, Jauss (1994) e Iser (1999) quanto a teoria da recepção e 
Hutcheon (2013), Eisner (1989) e Chenin, Vergueiro e Ramos (2014) no que se 
refere às adaptações e história em quadrinhos, dentre outros teóricos, enfocando 
nossas reflexões para as relações de intertextualidade entre a arte sequencial que 
conta histórias e a obra literária de Machado de Assis. 
 
 
Palavras-chave: Dom Casmurro, História em Quadrinhos, Literatura Brasileira, 
Machado de Assis, Adaptação.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
With the emergence of the cultural studies, many changes occurred in Art and 
Literature. What was not previously seen as cultural production started to gain space, 
providing visibility to marginalised creations. Consequently, several works were 
adapted to diverse ways of propagation, such as the adaptation of the book Dom 
Casmurro to comic books. This study aims to analyse the relations of intertextuality 
between three comic books and the literary work, Dom Casmurro, as well as to 
perceive which passages of the book written in 1899 by Machado de Assis were 
adopted in this current rereading. It also seeks to understand how the authors have 
attempted to maintain the original features of the book and finally, if they have 
managed in fact to do so. Will be used as a theoretical support to approach the 
Cultural Studies the authors Ecosteguy (2010), Cevasco (2010) and Hall (2003). To 
address the literary classics, Pesavento (2003) and Calvino (1993). To cover the 
reception theory, Jauss (1994) and Iser (1999). To refer to adaptions and comic 
books, Hutcheon (2013), Eisner (1989) and Chenin, Vergueiro & Ramos (2014), 
among other theorists. In addition, we focused in our reflexions towards the relations 
of intertextuality between sequential art, which tells stories, and the literary work from 
Machado de Assis.  

 
Keywords: Dom Casmurro, Comig Books, Brazilian Literature, Machado de 

Assis, Adaptation. 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Capa da primeira adaptação 

Figura 2: Capa da segunda adaptação 

Figura 3: Capa da terceira adaptação 

Figura 4: Roteiro de Ivan Jaf 

Figura 5: Versão Final de Rodrigo Rosa 

Figura 6: Dom veio por ironia 

Figura 7: Uma célebre tarde de novembro 

Figura 8: Se eles pegam de namoro 

Figura 9: Ele amava superlativos 

Figura 10: Deixa de estar esburacando o muro 

Figura 11: “Quem dirá que esta pequena tem 14 anos?” 

Figura 12: “Beata! Carola! Papa-missas!” 

Figura 13: Mostre que há de vir a ser dono da casa 

Figura 14: Ajuda 

Figura 15: Olhos de ressaca 

Figura 16: Primeiro beijo 

Figura 17: Sou homem! 

Figura 18: Protonotário 

Figura 19: Jura de casamento 

Figura 20: Escobar 

Figura 21: Sábados 

Figura 22: Capitu e Dona Justina amigas 

Figura 23: Missa 

Figura 24: Visita de Escobar 

Figura 25: Ciúme do cavaleiro  

Figura 26: Não posso ser padre 

Figura 27: Ver Sancha 

Figura 28: Substituto 

Figura 29: Você será feliz 

Figura 30: Sem filho 

Figura 31: Nascimento do filho 

Figura 32: Imitações de Ezequiel 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 33: Sogra arredia 

Figura 34: Morte de Escobar 

Figura 35: Olhos de Escobar 

Figura 36: Café envenenado 

Figura 37: Ciúme do defunto 

Figura 38: Viagem à Suíça 

Figura 39: Retorno de Ezequiel 

Figura 40: Os olhos únicos de Capitu 

Figura 41: Rabiscando o muro 

Figura 42: Nomes no muro 

Figura 43: Vermelho 

Figura 44: Olhos 

Figura 45: Cabelos 

Figura 46: Beijo 

Figura 47: Beijo roubado 

Figura 48: Porta 

Figura 49: Mentiroso 

Figura 50: Andorinhas 

Figura 51: Despedida 

Figura 52: Janelas 

Figura 53: Lágrimas 

Figura 54: Casamento 

Figura 55: Vida de casados 

Figura 56: Calendário 

Figura 57: Braços 

Figura 58: Mar 

Figura 59: Filho 

Figura 60: Imitações 

Figura 61: Morte 

Figura 62: Vinho 

Figura 63: Separação 

Figura 63: Duas Capitus 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

 

2 ESTUDOS CULTURAIS EM DIÁLOGO COM A LITERATURA ............................ 25 

 

3 CALEIDOSCÓPIO MACHADIANO: A CRÍTICA ................................................... 42 

3.1 - O dom de iludir: o passar e repassar das memórias antigas .................. 55 
 

4 DESENHANDO A ESCRITA: OS SENTIDOS NA CONSTRUÇÃO NARRATIVA 67 

4.1  Um olhar de cigana: signos em movimento ................................................ 109 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 140 

 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 143 

 

 

 

 



13 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra,  

e assim se faz um livro, um governo,  
ou uma revolução, alguns dizem que assim 
é que a natureza compôs as suas espécies. 

Machado de Assis  

 

 

“Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira” 

(CALVINO, 1995, p. 11). Reler Dom Casmurro é sempre assim, uma nova 

experiência a cada página, e reler em quadrinhos é um dos momentos mais 

gratificantes que a vida pode nos proporcionar, já que parecia quase impossível 

alguém ousar tal façanha com um livro consagrado, um cânone literário brasileiro. 

Ainda bem que o fizeram. 

Quem leu Dom Casmurro carrega, até hoje, a dúvida se Capitu traiu ou não 

Bento Santiago. Nem os críticos literários se arriscam em resolver tal dilema. É isso 

que faz o livro algo sedutor, tão envolvente e único. É uma obra que precisa ser 

relida várias vezes para ser entendida, porém, não decifrada. Um livro que atravessa 

gerações e que está adaptado a todas elas, seja através da televisão, seja em 

resumos espalhados pela internet ou nas histórias em quadrinhos, como veremos 

neste trabalho. Certamente, é uma obra que se renova, apesar de trazer todas as 

características do século XIX.  

Dom Casmurro tem tanto reconhecimento que não há apenas uma adaptação 

para os quadrinhos, mas sim três. Ganham os novos leitores, que talvez ainda não 

tivessem contato com Dom Casmurro, e também, os antigos, que podem relembrar, 

reler e mais uma vez vivenciar uma das histórias de amor mais marcantes da 

literatura.  

Linda Hutcheon (2013) assevera que a adaptação é uma forma de 

intertextualidade, nós lemos as adaptações como palimpsestos por meio da 

lembrança de outras obras que ressoam pela repetição com variação. No caso dos 

quadrinhos, há uma transposição de dois sistemas de signos, do texto original em 

palavras, para novos textos em imagens. Com isso, devemos pensar a adaptação 

narrativa em termos de permanência de uma história, seu processo de mutação ou 

adequação (através da adaptação) a um dado meio cultural.  
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As histórias não são imutáveis; ao contrário, elas também evoluem 
por meio da adaptação ao longo dos anos. Em alguns casos, tal 
como recorre na adaptação biológica, a adaptação cultural conduz a 
uma migração para condições mais favoráveis: as histórias viajam 
para diferentes culturas e mídias. Em resumo, as histórias tanto se 
adaptam como são adaptadas (HUTCHEON, 2013, p. 58). 

 

Foi exatamente o que aconteceu com as primeiras histórias em quadrinhos, 

trazidas dos Estados Unidos e adaptadas para o Brasil, muitas vezes com nomes 

distintos de seus originais e alinhando-se ao contexto histórico brasileiro. As próprias 

escolhas das editoras pelos materiais que seriam ou não publicados por aqui, já 

eram pensadas de acordo com a década de 1930, aproximadamente. 

Hutcheon (2013) ressalta que ao dar significado e valor a uma adaptação 

como adaptação, o público opera num contexto que inclui seu conhecimento e sua 

própria interpretação da obra reformulada, e mais, deveria fazer-nos reconsiderar 

nossa sensação de embaraço crítico em relação a intenção e às dimensões mais 

pessoais e estéticas do processo criativo. A criação e a recepção estão 

inevitavelmente interligadas, já que os públicos reagem de maneiras diferentes às 

diferentes mídias, graças as diferenças sociais e materiais. 

 

 

Esse é o prazer intertextual da adaptação que alguns consideram 
elitista e outros veem como enriquecedor.  Tal a imitação clássica, a 
adaptação estimula o “prazer intelectual e estético” (DUQUESNAY, 
1979, p.68) de compreender a interação entre as obras, de abrir os 
possíveis significados de um texto ao diálogo intertextual. A 
adaptação e a obra adaptada juntam-se na compreensão do público 
em torno de suas complexas interações [...]. Em contraste direto com 
esse apelo elitista ou enriquecedor da adaptação está o prazer da 
acessibilidade, que direciona não apenas a comercialização das 
adaptações, mas também seu papel na educação ...os professores e 
seus alunos formam um dos principais públicos das adaptações 
(HUTCHEON, 2013, p.161-162). 

 

São variados os públicos que uma adaptação atinge, com ideias e formações 

diferentes. E, independente disso, a mensagem transmitida é entendida, seja de 

maneira completa, seja através das palavras ou somente das imagens. Várias 

leituras surgem de um mesmo livro, assim como várias visões acerca das 

adaptações. Logo, estas funcionam, ou como descoberta de novos sentidos de 
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leitura, ou como uma nova maneira de levar informação aos que não teriam contato 

com tal texto. 

Sendo assim, se não soubermos que nosso objeto é de fato uma adaptação, 

ou se não estamos familiarizados com a obra específica que é adaptada, 

simplesmente vivenciaremos a nova roupagem como vivenciamos uma obra 

qualquer, segundo Hutcheon (2013). No entanto, para compreendê-la como 

adaptação, precisamos reconhecê-la como tal e conhecer o seu texto original, 

fazendo com que o último oscile em nossas memórias junto com nossas 

experiências. E mais, para que seja bem-sucedida, deve satisfazer tanto o público 

conhecedor quanto o desconhecedor. Os modos como uma história pode ser 

(re)interpretada são passíveis de mudanças radicais. Uma adaptação, assim como a 

obra primeira, está sempre inserida em um contexto – um tempo e um espaço - uma 

sociedade e uma cultura; ela não existe num vazio.  

Ainda que o leitor da adaptação não conheça a obra original, ela terá sentido 

enquanto obra, e deve agradar quem a aprecia. No caso de Dom Casmurro é pouco 

provável que não se tenha tido contato com o texto de 1899, por se tratar de um 

cânone literário e ser amplamente comentado, por ter sido adaptado para outros 

meios, como cinema e TV e por estar em diversos posts e frases na internet, que 

atinge leitores de todas as idades e dos mais variados gostos. 

De acordo com Edward Said citado por Hutcheon (2013), as ideias ou teorias 

viajantes envolvem quatro elementos: um grupo de circunstâncias iniciais, uma 

distância percorrida, um conjunto de condições de aceitação (ou resistência) e uma 

transformação da ideia em seu novo tempo e lugar.  As adaptações constituem 

transformações de obras passadas em novos contextos. As particularidades locais 

são transplantadas para um novo terreno, e o resultado é algo novo e híbrido. O que 

a autora chama de que podemos, por analogia, chamar de faculdade adaptativa à 

habilidade de repetir sem copiar, de incorporar a diferença na semelhança, de ser 

uma só vez o mesmo e outro:  

 

 

Se perguntarmos que tipo de “trabalho” as adaptações fazem, ao 
circular as histórias entre as mídias e ao redor do mundo, 
indigenizando-as novamente a cada vez, percebemo-nos 
concordando com o fato de que a narrativa realmente é um tipo de 
traço humano universal: “elaborar forma e significado é o que 
fazemos com nossas histórias e canções (CHAMBERLIN, 2003, p.8). 
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[...] A adaptação não é vampiresca: ela não retira o sangue de sua 
fonte, abandonando-a para a morte ou já morta, nem é mais pálida 
do que a obra adaptada. Ela pode, pelo contrário, manter viva a obra 
anterior, dando-lhe uma sobrevida que esta nunca teria de outra 
maneira (HUTCHEON, 2013, p-233-234). 

 

Pode-se pensar, então, a adaptação como uma nova obra artística, porém 

Umberto Eco (1989), destaca que “a estética “moderna” nos habituou a reconhecer 

como “obras de arte” os objetos que se apresentam como “únicos” (isto é, não 

repetíveis) e originais”. Por originalidade ou inovação entendeu-se como algo que 

nos oferece uma nova imagem do mundo, que renova nossas experiências. 

Observando por esse aspecto, as adaptações sempre serão inovadoras, pois 

mesmo no caso de termos três livros adaptados de Dom Casmurro, eles apresentam 

caraterísticas diferentes em sua composição. 

Com as obras reproduzidas em série pelos meios de comunicação de massa, 

Eco (2989) diz que lhes negam o valor artístico, porque pareciam repetitivas e 

construídas de acordo com um modelo sempre igual. O autor pontua que é preciso 

distinguir entre “produzir em série um objeto” e “produzir em série os conteúdos de 

expressões aparentemente diferentes”. Para ele, série e serialidade, repetição e 

retomada, são conceitos amplamente inflacionados: 

 

 

Na história da música contemporânea, série e serialidade foram 
tomados num sentido mais ou menos oposto ao que estamos 
discutindo aqui. A série dodecafônica é o contrário de repetitividade 
serial típica do universo dos meios de comunicação de massa, e com 
mais razão é diferente dela a série pós-dodecafônica (ambas, 
mesmo em modo diferente, são esquemas a serem usados uma vez, 
e somente uma vez, dentro de uma única composição) (ECO, 1989, 
p.122). 
 

Portanto, sob o ponto de vista da produção industrial de massa, a réplica é 

aquela que exibe as mesmas propriedades, ou seja, “a mesma coisa”. São réplicas, 

por exemplo, duas cópias de um filme ou de um livro. A repetitividade e a serialidade 

em questão, é alguma coisa que à primeira vista não parece igual a qualquer outra 

coisa. Podemos dizer que as obras de Machado de Assis, foram as mais repetidas 

ou serializadas, devido ao fato de serem de domínio público, e essas repetições 

foram replicadas em grande escala, no caso por exemplo, das adaptações em 

quadrinhos. 
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Há uma solução estética moderada ou moderna para essas retomadas, em 

qualquer obra esteticamente bem organizada existem duas características: 

 

 

- deve realizar-se uma dialética entre ordem e novidade, ou seja, 
entre esquematismo e inovação; 
- essa dialética deve ser percebida pelo destinatário. Ele não só deve 
captar o conteúdo da mensagem como deve captar o modo pelo qual 
a mensagem transmite aqueles conteúdos (grifo do autor) (ECO, 
1989, p. 129). 

  

 Existe uma estética das formas seriais que não deve caminhar separada de 

uma sensibilidade histórica e antropológica, pelas diferentes formas que tempos e 

países diversos a dialética entre repetitividade e inovação assume. Eco (1989) diz 

que o problema é reconhecer que o texto varia indefinidamente dentro do esquema 

básico, varia ao infinito. O que aqui é celebrado é uma espécie de vitória da vida 

sobre a arte, tendo como resultado paradoxal que a era eletrônica permite, ao invés 

de acentuar o fenômeno do choque, da interrupção, da novidade e da frustração das 

expectativas. 

Gabriela de Oliveira Vieira (2010) recupera uma informação curiosa ao 

comparar tradução e adaptação. Os periódicos, no início do século XIX, traziam 

traduções de nomes importantes da literatura, porém sem citar autores, ou tratava-

se de uma tradução, com isso, grandes autores ficavam no anonimato ou eram 

comparados a autores iniciantes. Assim, a adaptação surge como sinônimo de um 

novo contexto para os personagens de uma obra, trabalhando os temas propostos 

com uma visão mais moderna, objetivando o encontro com a realidade do leitor. 

 

 

As adaptações de textos clássicos são uma forma de aproximar o 
leitor das obras consagradas e tentam uma democratização e uma 
recepção mais facilitada para o leitor infanto-juvenil. Nesse sentido o 
termo é associado aos conceitos de enxugamento, facilitação, 
empobrecimento, e prejuízos em relação ao original, sem 
preocupações estéticas. O adaptador, apropriador, quando da 
adaptação textual, muitas vezes se interessa mais por enxugar o 
original, alterando o seu imaginário, proporcionando, até mesmo, 
fendas entre as partes do texto (CORSO 2007 apud VIEIRA 2010, 
p.33). 
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O bom adaptador é aquele que consegue ser original, sem tirar a qualidade 

da primeira obra, oferecendo uma leitura sensível e particular, preocupando-se com 

o público alvo. A adaptação surge com o intuito de propiciar ao leitor a apreciação da 

obra original, muito antes da leitura íntegra da mesma. A história deve passar por 

um direcionamento afim de transpor barreiras que impedem a compreensão, por um 

público que não possua ampla leitura, para que possa compreendê-la em toda sua 

complexidade. “O adaptador, é antes de tudo, um leitor crítico, pois a este caberá o 

papel do “recorte” da obra primária, para torná-la mais próxima de um determinado 

público, atualizando-a” (VIEIRA 2010, p.34). Novos mundos são moldados a partir 

das adaptações: 

 

 

Ao invés dos termos denegritivos para adaptação tais quais “traição” 
e “infidelidade”, poder-se-ia falar em um modelo Pygmalion (N.T. 
Título de peça de Bernard Shaw), pelo qual a adaptação trás o 
romance “à vida”, ou de um modelo “ventriloqual”, onde o filme 
“empresta voz” aos personagens mudos do romance, ou de modelo 
“alquímico”, onde a adaptação se transforma em ouro. Ou, bebendo 
na fonte da tradição religiosa da África Ocidental, poder-se-ia falar 
em modelo de “possessão”, pelo qual o orixá (espírito) do texto 
literário desce até o corpo/cavaleiro da adaptação (STAM, 2006, 
p.27). 
 

 A narratologia “[...] é uma ferramenta indispensável para analisar certos 

aspectos formais das adaptações. Um importante conjunto de questões relativas às 

adaptações tem a ver com o contexto”. (STAM, 2006, p.28). A palavra “contexto”, 

etimologicamente, implica em elementos que vão “junto” ou “ao longo” do texto. Um 

tipo de contexto é o temporal. Em alguns casos, a publicação do romance e a 

produção da adaptação ocorrem em momentos muito próximos e diretos. Em outros 

casos, séculos ou mesmo milênios podem passar entre a publicação do romance 

original e a produção da adaptação, que é o caso de Dom Casmurro. 

Consequentemente, o adaptador desfruta de mais liberdade para atualizar e 

reinterpretar o romance. A existência de tantas adaptações anteriores alivia a 

pressão pela “fidelidade”, ao mesmo tempo em que estimula a necessidade de 

inovação, faz com que a adaptação fique mais “sincronizada” com os discursos 

contemporâneos. 
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Já que as adaptações fazem malabarismos entre múltiplas culturas e 
múltiplas temporalidades, elas se tornam um tipo de barômetro das 
tendências discursivas em voga no momento da produção. Cada 
recriação de um romance para o cinema desmascara facetas não 
apenas do romance e seu período e cultura de origem, mas também 
do momento e da cultura da adaptação [...] A adaptação, nesse 
sentido, é um trabalho de reacentuação, pelo qual uma obra que 
serve como fonte é reinterpretada através de novas lentes e 
discursos. Cada lente, ao revelar aspectos do texto fonte em 
questão, também revela algo sobre os discursos existentes no 
momento da reacentuação. Ao revelar os prismas e discursos 
através dos quais o romance foi reimaginado, as adaptações 
fornecem aos próprios discursos um tipo objetivo de materialidade 
(STAM, 2006, p.48-49). 
 

Interessante pensar a adaptação, como moldada ao seu tempo. Mas seria 

esse tempo, o agora? Ou seria o tempo em que a obra foi escrita originalmente? 

Stam (2006) coloca como reimaginada e sincronizada com os discursos 

contemporâneos, porém, percebemos que em Dom Casmurro, trabalham-se os dois 

momentos: o texto com características machadianas do século XIX, e os desenhos 

com traços mais modernos, um deles inclusive com forte referência dos mangás 

(desenhos japoneses conhecidos mundialmente).  

Logo, como destaca Mário Feijó Borges Monteiro (2006), poderemos pensar a 

adaptação como um procedimento habitual e inerente à renovação da tradição 

literária; como perpetuação e divulgação dos cânones; como atualização de um 

discurso. As adaptações existem e são necessárias porque toda e qualquer 

sociedade precisa atualizar seus discursos; sejam artísticos, filosóficos, jurídicos, 

científicos, políticos, religiosos. No caso das obras literárias, Monteiro acredita que 

as adaptações contribuem para sua permanência através dos novos leitores.  

 

 

Observo que todas as táticas de adequação/atualização envolvem 
desafios. A adaptação ideal parece ser aquela que consegue 
atualizar a linguagem da narrativa e preservar ao máximo o enredo. 
Mas até que ponto é possível atualizar um discurso para que ele 
permaneça entre nós, geração após geração, sem inserir 
alterações/mutações na trama original? Considerando o valor de um 
texto literário como socialmente construído (portanto não-intrínseco, 
não-permanente e não-universal), as muitas mudanças ou 
deslocamentos que podem ocorrer na hierarquia dos textos levantam 
algumas questões históricas a serem examinadas. Se os clássicos 
não são eternos (e não são!), então por que são clássicos? Ora, 
clássicos são os discursos infinitos, aqueles que podem ser 
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reutilizados e constantemente atualizados, reinterpretados, gerando 
sempre novas narrativas (MONTEIRO, 2006, p.21). 
   

Não é de hoje que as adaptações são utilizadas, assim afirma Patrícia Kátia         

da Costa Pina (2014), enquanto dispúnhamos de mídias limitadas como nosso 

corpo, nossa voz, posteriormente manuscritos e impressos, o ato de contar e 

recontar era “natural” e incorporava-se às práticas comuns de sociabilidade. Com o 

passar dos anos, os avanços tecnológicos trouxeram diversas maneiras de contar e 

recontar histórias e cada mídia tem sua linguagem e muitas podem interagir entre si, 

por exemplo, o teatro e o cinema apresentando uma mesma obra, ou livros sendo 

transportados para histórias televisivas. Com isso, tem-se públicos distintos, com 

múltiplas expectativas. 

 

 

O ato da leitura de um texto resultante de um processo de 
adaptação, segundo entendo, demanda a encenação do próprio 
processo: ler uma adaptação quadrinística, por exemplo, feita a partir 
de um romance de Machado de Assis, demanda saber que o texto de 
chegada não é autônomo – ele demanda o estabelecimento de 
relações de sentido com o texto de partida. Assim, enquanto produto 
formal, a adaptação transcodifica, mas não apaga o código 
adaptado; enquanto processo de criação, a adaptação situa-se como 
elo na cadeia discursiva; enquanto processo de recepção, o texto 
adaptante demanda a interlocução ativa com o leitor (PINA, 2014, 
p.152-153). 
 

Os quadrinhos ao se entrelaçarem à literatura, reorganizam-na, atravessam-

na por uma linguagem híbrida. A quadrinização de textos literários é uma forma de 

produção artística que se expõe como intervalar, pois sua própria denominação 

conjuga duas linguagens originalmente polarizadas. As imagens quadrinísticas, por 

serem estáticas e por colocarem em interação elementos diferenciados, captam e 

provocam mais intensamente a atenção do leitor, segundo Pina (2014). 

Ou seja, as adaptações quadrinísticas não enfraquecem a literatura. Elas 

constroem um imaginário próprio, condicionado por sua linguagem híbrida. São 

leituras diferentes e provocam outras leituras. São arte e provocam criatividade. 

Assim como toda obra de arte (pintura, música, poema, livro), as histórias em 

quadrinhos precisam ser lidas a partir da forma em que se apresentam. Não há 

como comparar uma obra literária na íntegra com suas duzentas páginas, com 

adaptações feitas a partir da obra original, e que são compostas, em grande parte, 
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por um número limitado de páginas, entre trinta e cinquenta, aproximadamente. 

Cirne (1975) relata que para se compreender uma história em quadrinhos torna-se 

necessário que se saiba ler os componentes sígnicos que forjam a sua temperatura 

estética. Claro, a carga semântica e a carga icônica coexistem nos limites da 

articulação. Esta articulação pode ser tradicional ou inovadora, e será funcional na 

medida em que substanciar de maneira adequada a narrativa. 

Cláudia de Souza Teixeira (2015) diz que na adaptação de uma obra literária 

para HQs, dois aspectos devem ser levados em consideração: que não se percam 

os elementos essenciais da obra e que a linguagem gráfica não seja tolhida pelo 

compromisso de fidelidade ao original. Segundo a autora, "O artista aproxima-se do 

texto literário, apropria-se de certo modo dele e cria algo distinto, inserindo-se no 

fluxo sem fim dos discursos que entre si se glosam." (CADEMARTORI apud 

TEIXEIRA, 2015, p.27).  Destaca, assim, a riqueza de possibilidades expressivas, o 

potencial criativo das HQs, confere-lhe qualidade própria e autonomia artística. 

Portanto, não podem ser utilizadas apenas como facilitadoras de leitura dos 

clássicos literários. 

Nossa proposta de trabalho pretende verificar o quanto os roteiristas e 

designs tentaram ser fiéis a obra original, e se de fato conseguiram fazê-lo. Para 

tanto, utilizaremos uma análise textual comparativa entre os três quadrinhos e o 

texto machadiano, e, em seguida, apresentamos uma análise semiótica (neste caso 

focando apenas em imagens) da personagem Capitu no que se refere as nuances e 

ao olhar, e por isso, optamos por utilizar apenas a adaptação de Rodrigo Rosa e 

Ivan Jaf, por ser a única colorida e por serem as cores carregadas de significados. 

Os objetos de estudo serão descritos de forma mais aprofundada no capítulo 

referente a análise, porém faz-se necessária uma apresentação prévia, para que os 

leitores tenham em mente as três adaptações utilizadas para tal comparação. 

A adaptação de Rodrigo Rosa e Ivan Jaf é apresentada no formato 19 x 26 

cm, tem 88 páginas e é colorida. A dupla de criadores já publicou em formato de 

quadrinhos obras como Memórias de um Sargento de Milícias e O Cortiço. 
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Figura 1: Capa da primeira adaptação 

Fonte: JAF, Ivan, Dom Casmurro/Machado de Assis; roteiro Ivan Jaf;  

arte Rodrigo Rosa. 1.ed. São Paulo, Ática, 2012. 

 

A segunda adaptação utilizada é de Felipe Greco e Mario Cau, também de 

2012, levou seis anos para ser concluída, chegou às livrarias em edições brochura e 

de luxo (com capa dura). O prefácio é assinado pelo jornalista e professor 

universitário Paulo Ramos, também consultor de língua portuguesa da Folha de S. 

Paulo e do UOL. É composta por 232 páginas e formato 20,5 x 27,5 cm. 

 

 

Figura 2: Capa da segunda adaptação 

Fonte: GRECO, Felipe. Dom Casmurro/Machado de Assis. [adaptação e roteiro de] Felipe Greco; 

[ilustração de] Mario Cau; [prefácio de] Paulo Ramos. São Paulo: Devir, 2012. 
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A terceira adaptação utilizada como objeto de estudo é de Wellington Srbek e 

José Aguiar, publicada em 2015, conta com 80 páginas e tem formato 21 x 28 cm e 

preserva o texto machadiano, reunindo os 148 capítulos curtos que integram a obra 

original em 20 partes. 

 

 

Figura 3: Capa da terceira adaptação 

Fonte: SRBEK, Wellington. Dom Casmurro/Machado de Assis/ roteiro de Wellington Srbek; 

Ilustrações de José Aguiar – 1.ed, 2.reimp – São Paulo: Editora Nemo, 2015, 80p. il 

 

A metodologia de pesquisa está embasada em revisão bibliográfica sobre os 

Estudos Culturais, clássicos literários, adaptações e a história das Graphic Novels, 

além de trazer uma fortuna crítica sobre Machado de Assis. Esperamos, com isso, 

apresentar os fundamentos necessários para a reflexão e para a análise dos nossos 

objetos de estudo. Com a chegada dos Estudos Culturais, diversas formas de 

expressão foram exploradas, na arte e na literatura, unindo pensamentos baseados 

em várias disciplinas, como filosofia, história e sociologia, com isso, muitas 

possibilidades novas surgiram dando voz às minorias. Tais mudanças permitiram 

visibilidade para textos antes não considerados literários, bem como, adaptações de 

cânones além do livro tradicional. Não fosse por isso, essas adaptações 

quadrinísticas, hoje, não seriam aceitas. 
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Assim sendo, no primeiro capítulo da presente dissertação, abordaremos o 

surgimento dos Estudos Culturais e quais mudanças eles possibilitaram no decorrer 

de sua implantação no meio acadêmico. Em seguida, apontaremos quais alterações 

aconteceram na literatura ao se relacionar com essa área de pesquisa. O objetivo é 

entender como os Estudos Culturais influenciaram o meio literário, possibilitando 

novos rumos e novos contextos, levando em consideração as mudanças sociais e 

tecnológicas. Para fundamentar tais discussões lançaremos mão das reflexões de 

Ana Carolina D. Escosteguy (2010), Maria Eliza Cevasco (2003), Armand Mattelart e 

Érik Neveu (2004) e Stuart Hall (2003) no que se refere aos Estudos Culturais. Na 

literatura, nosso aporte teórico será embasado em Maria da Glória Bordini (2006), 

Antonio Candido (1995), Vitor Manuel de Aguiar e Silva (1976), Sandra Jatahy 

Pesavento (2003), Jonathan Culler (1999), Ítalo Calvino (1993), entre outros. 

Ainda, nesse capítulo, trataremos da forma como os leitores recebem esses 

textos e como se relacionam com eles. Analisaremos, também essa possibilidade de 

utilizar meios diferentes para transmiti-los, e as leituras que surgem dos já-ditos. 

Para tanto, nossa pesquisa será embasada nas reflexões de Hans Robert Jauss 

(1994) e Wolfgang Iser (1999) no que se refere à teoria da recepção e Julia Kristeva 

(1974), Umbeto Eco (1989), Robert Stam (2006) para trabalhar a intertextualidade. 

Dando continuidade ao capítulo, buscamos entender o surgimento das 

histórias em quadrinhos e como são feitas as adaptações literárias para esse 

suporte híbrido, que combina imagem e texto. Para tais reflexões, utilizaremos como 

base teórica Linda Hutcheon (2013), Paulo Ramos e Diego Figueira (2005), Moacy 

da Costa Cirne (1972), Álvaro Moya (1986), Patrícia Kátia da Costa Pina (2014), 

Nobu Chinen, Waldomiro Vergueiro e Paulo Ramos (2014), Patrícia Pirota (2014), 

Will Eisner (1989), entre outros. Nesse tópico apresentamos uma retomada histórica 

para perceber as mudanças de linguagens e como clássicos literários são 

transformados em outras formas de leitura utilizando como suporte as Graphic 

Novels. 

No capítulo seguinte, apresentamos a fortuna crítica sobre Machado de Assis, 

em que diversos escritores tecem reflexões sobre suas obras, a maneira de sua 

escrita, tentamos compreender quais foram as marcas machadianas deixadas na 

literatura brasileira, e como, depois de tanto tempo elas continuam vivas e se 

renovam. Para tal, traremos à tona nomes de grandes estudiosos do autor, como 

Silviano Santiago (2000), Barreto Filho (1947), José Veríssimo (1963), Alfredo Bosi 
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(2000), Massaud Moisés (2001) e Roberto Schwarz (1990), para citar somente 

alguns dos apreciadores de Machado de Assis, já que mais nomes serão utilizados. 

Na sequência, há o levantamento sobre pesquisas de como são feitas as 

leituras e releituras de Dom Casmurro. Para isso, embasamos nossa pesquisa em 

John Gledson (1991), Agripino Grieco (2011), Domício Proença Filho (2008) Nélida 

Piñon (2008), Daniel Piza (2008) entre outros. E retomamos muito da teoria 

apresentada pelos escritores utilizados na fortuna crítica, já que a maioria deles é 

leitor assíduo da obra machadiana. 

Feito isso, apresentamos recortes do livro original Dom Casmurro, de 1899, e 

das três adaptações para os quadrinhos, os quais dão suporte para a análise. São 

feitas comparações entre o texto original do autor e a maneira como foi representada 

nos quadrinhos. O objetivo principal é perceber se as Graphic Novels aproximam-se  

da  escrita original. E, por fim, traremos uma leitura semiótica, embasada em Martine 

Joly (2007) , para retratar a personagem Capitu e como objetos e cores ajudam a 

contar a história. Tentamos, assim, encontrar a relação destes elementos escolhidos 

pelo quadrinista, da única adaptação que se apresenta colorida, com a personagem 

descrita por Machado de Assis. 

 

 

2 ESTUDOS CULTURAIS EM DIÁLOGO COM A LITERATURA 

 

 

“Explicou que se a Cultura era uma casa, a 
linguagem era a chave da porta que 

conduziria a todos os quartos interiores. 
Sem isso, dizia, acabamos sem rumo, sem 
casa adequada, sem identidade legítima”. 

Khaled Hosseini – Livro: O silêncio 
das Montanhas 

 

 

Os Estudos Culturais surgiram em 1964, e, segundo Ana Carolina 

Escosteguy (2010), tratavam das associações entre a cultura contemporânea e o 

social, isto é, suas formas culturais, instituições e práticas, bem como, suas relações 

com a sociedade e as mudanças que nela ocorriam. A partir de então, começaram a 

serem estudadas outras maneiras de comportamentos e consumos, antes não 

considerados como cultura. O acesso os produtos literários, por exemplo, era algo 
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restrito à alta sociedade, frequentadora de boas instituições de ensino, o próprio 

termo “literatura”, segundo Maria da Glória Bordini (2006), aplicava-se somente às 

obras de linguagem consagrada pelo tempo e incluídas nos cânones pelos críticos e 

historiadores literários.  

“Com a extensão do significado de cultura de textos e representações para 

práticas vividas, considera-se em foco toda produção de sentido” (ESCOTEGUY, 

1998, p.90) e com o desenvolvimento dos Estudos Culturais, passaram-se a 

privilegiar pesquisas que tinham como enfoque temas populares, ou seja, o foco não 

era mais na alta burguesia, e sim na sociedade como um todo. 

 

 

Os Estudos Culturais nascem de uma recusa do legitimismo, das 
hierarquias acadêmicas dos objetos nobres e ignóbeis. Eles se fixam 
sobre a aparente banalidade da publicidade, dos programas de 
entretenimento, das modas vestimentares. O próprio estudo do 
mundo popular atinge infinitamente menos as figuras heroicas dos 
dirigentes do que a sociabilidade cotidiana dos grupos, os 
pormenores de decoração, as práticas e os costumes (ARMAND 
MATTELART e ÉRIK NEVEU, 2004, p.72). 

 

Ao trazer uma visão mais globalizada, com foco no convívio social e seus 

costumes, os estudiosos dessa área, passam a prestar atenção nas classes 

marginalizadas, voltando seus olhares para fora da academia e verificando que, 

além de consumir o que é produzido como arte e cultura, a maioria da sociedade 

também produzir o que toma para si como desenvolvimento cultural. 

O início dos Estudos Culturais ocorreu através da implantação do CCCS - 

Center for Contemporary Cultural Studies, um centro de pesquisas de pós-

graduação, na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Matterlart e Neveu (2004) 

citam o CCCS como um caldeirão de cultura de importações teóricas, de trabalhos 

inovadores com objetos julgados, até então, indignos dos trabalhos acadêmicos. 

Parte da inteligência empreendedora dos sucessivos diretores do Centro formou 

pesquisadores com preocupações e referências heterogêneas e confrontarem em 

canteiros partilhados, por exemplo, do marxismo althuseeriano à semiologia. “Os 

estudos culturais não configuram uma ‘disciplina’, mas uma área onde diferentes 

disciplinas interatuam, visando o estudo de aspectos culturais da sociedade” (HALL 

apud ESCOTEGUY, 1998, p.88). 
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Atualmente, os Estudos Culturais questionam os critérios unívocos da 

abordagem do artefato “literário” em nome de uma multiplicidade de paradigmas 

críticos, segundo Sergio Medeiros (2016), professor de literatura na Universidade 

Federal de Santa Catarina.  

Raymond Williams, E.P. Tompson e Richard Hoggart, são considerados os 

fundadores do campo dos Estudos Culturais, e segundo Storey apud Escostegy 

(2010): 

 

 

O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através 
da análise da cultura de uma sociedade – as formas textuais e as 
práticas documentadas de uma cultura – é possível reconstituir o 
comportamento padronizado e as constelações de ideias 
compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e 
consomem os textos e as práticas culturais daquela sociedade. É 
uma perspectiva que enfatiza a “atividade humana”, a produção ativa 
da cultura, ao invés de seu consumo passivo (STOREY apud 
ESCOSTERGUY, 2010, p.32 grifo da autora).  

 

Os textos destes autores, influenciaram fortemente o surgimento dos Estudos 

Culturais: The Uses of Literacy (1957), de Hoggart, em que o foco cai sobre 

materiais culturais, antes desprezados, da cultura popular e dos meios de 

comunicação de massa, através de metodologia qualitativa; Culture and Society 

(1958), de Raymond Williams, que aborda um olhar diferenciado sobre a história 

literária, mostrando que a cultura é uma categoria-chave que conecta a análise 

literária com a investigação social; e The Making of the English Working-class 

(1963), de Thompson, que resistia ao entendimento de cultura enquanto forma de 

vida Global e, em vez disso, preferia entendê-la enquanto um enfrentamento entre 

modos de vida diferentes. Estes textos fundadores: 

 

 

[...] não foram de forma alguma ‘livros didáticos’ para a fundação de 
uma nova subdisciplina acadêmica: nada poderia estar mais distante 
de seu impulso intrínseco. Quer fossem históricos ou 
contemporâneos em seu foco, tais textos era, eles próprios, 
focalizados pelas pressões imediatas do tempo e da sociedade na 
qual foram escritos, organizados através delas, além de serem 
elementos constituintes de respostas a essas pressões 
(ESCOSTEGUY, 2010, p.29).  
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Os Estudos Culturais questionam a produção de hierarquias sociais e 

políticas a partir de oposições entre tradição e inovação, entre a grande arte e as 

culturas populares, ou, então, entre seus níveis – por exemplo, alta e baixa, 

conhecimento de elite e sabedoria de massa. Tal análise é o que dá abertura à 

multidisciplinariedade, já que uma só disciplina não daria conta de abordar tantos 

questionamentos. Inclusive, Williams, tem uma forte contribuição na quebra desses 

binômios – cultura erudita/cultura popular, alta cultura/cultura de massas: 

 

 

O autor questiona o conceito de “massa” ao dizer que as massas não 
existem a não ser em nossas próprias mistificações, pois estamos 
colocando sempre nossos outros nessa categoria, sugerindo que nos 
livremos também do impulso de pensar “cultura” e “classe” como 
termos coextensos conforme colocados em vertentes marxistas. 
Segundo Williams, devemos pensar na (produção da) cultura de 
maneira mais parecida com o fenômeno da linguagem, que só existe 
a partir de estruturas partilhadas – e utilizadas, e transformadas 
cotidianamente – por todos os membros de uma sociedade, claro 
está, a partir de posições socialmente diferenciadas (MIRIAM 
ALDEMAN,2006, p.4). 

 

Eis aí a importância de situar as análises, não na diferença de cultura 

proletária ou de elite, mas sim no plano de instituições, processos e momentos 

históricos específicos, nos quais a produção cultural se desdobra relacionalmente:  

 

 

E ainda mais, visto que – como já assinalamos – os novos formatos 
não predeterminam em si os conteúdos nem os usos que lhes serão 
dados; muito pelo contrário, abrem para uma gama ampla de 
possibilidades, contraditórias e passíveis de novos e surpreendentes 
desdobramentos – um ponto que se tornará um eixo de todo 
posterior desenvolvimento da perspectiva dos Estudos Culturais 
(ALDEMAN, 2006, p.5). 

 

Os Estudos Culturais construíram um espaço que permitiu a inclusão de 

temáticas, objetos e vozes que nas perspectivas mais clássicas das ciências sociais 

foram pouco teorizados, visibilizados e por vezes, resistidos. 

Stuart Hall veio completar o time de grandes pensadores dos Estudos 

Culturais, e descreve a importância das mudanças ocorridas, a partir de então: 
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O que importa são as rupturas significativas - em que velhas 
correntes de pensamentos são rompidas, velhas constelações 
deslocadas e elementos novos e velhos são reagrupados ao redor de 
uma nova gama de premissas e temas. Mudanças em uma 
problemática transformam significativamente, a natureza das 
questões propostas, as formas como são propostas e a maneira com 
podem ser adequadamente respondidas. Tais mudanças de 
perspectivas refletem não só os resultados do próprio trabalho 
intelectual, mas também a maneira como os desenvolvimentos e as 
verdadeiras transformações históricas são apropriados ao 
pensamento e fornecem ao pensamento, não sua garantia de 
“correção”, mas suas orientações fundamentais, suas condições de 
existência (HALL, 2003, p.131). 

 

Há uma quebra de paradigmas. Uma nova proposta de se olhar a produção 

cultural, dando abertura às vozes caladas e transformando a maneira como se 

encara arte e toda e qualquer produção artística, seja na música, nas letras, na 

arquitetura. É a abertura de espaço para o que não era visto, ou se era, passava 

despercebido por não ser considerado digno de apreciação. Começam 

questionamentos sobre o que é desenvolvido e consumido por uma sociedade, 

enquanto arte. E com isso, há uma aceitação maior do “fazer arte” do outro. Uma 

invasão criativa e com liberdade de expressão surge, e assim, surgem novos 

modelos de artefatos culturais. 

Os Estudos Culturais abarcam discursos múltiplos, bem como, numerosas 

histórias distintas. Compreendem um conjunto de formações, com as suas diferentes 

conjunturas e momentos no passado.  Essa multidisciplinariedade que os Estudos 

Culturais vêm oferecer é uma abertura para explorar em diferentes vertentes, suas 

pesquisas. Assim o texto literário pode traçar uma reflexão, e, consequentemente, 

produzir conhecimento sobre a própria textualidade. 

 

 

Os Estudos Culturais representam hoje um dos pontos de 
questionamento intelectual e, consequentemente, de reorganização e 
reagrupamento no setor das ciências humanas e sociais de nossas 
universidades. A eficácia estratégica de uma formação aberta e 
múltipla como essa é, a meu ver, proporcional ao seu não 
estabelecimento institucional (MOSER, 1998, P.73). 

 

Para Maria Eliza Cevasco (2003), a literatura tem o mérito de expor o leitor a 

outros pontos de vista, habituando-o ao pensamento e ao sentimento pluralistas, 

convencendo-o de que existem outras formas de ver o mundo além das suas. Surge, 
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então, a necessidade de expandir a literatura e outras formas de arte para a maioria 

da população, com o propósito social do estudo da literatura, como descreve a 

autora ao citar o livro English for English (1921): 

 

 

Têm-se o verdadeiro comunismo e a fraternidade entre os homens 
em um concerto, em um teatro ou em jogo de cricket. Ouvindo A 
flauta mágica ou O Mikado somos todos iguais, e esse é o único tipo 
de igualdade que vale a pena buscar. Impeçam que suas crianças de 
classe trabalhadora tenham acesso a uma parcela comum do 
imaterial e logo crescerão e se transformarão em homens que 
exigem, o comunismo do material (SAMPSON apud CEVASCO, 
2003, p.30). 

 

Com a chegada dos Estudos Culturais, várias formas de expressão e de 

suportes, passam a fazer parte do que se pode chamar de obra literária.  

 

 

A proliferação de manifestações linguísticas que aspiram ao estado 
de arte verbal, lado a lado e rivalizando com formas expressivas não 
verbais ou semiverbais, também desdobrando-se e espalhando-se 
numa velocidade eletrônica, põe em causa a delimitação do objeto 
das teorias literárias, confundido cada vez mais com outros produtos 
culturais que reivindicam semelhantes poderes de significação 
estética (BORDINI, 2006, p.12). 

 

Rildon Cosson (2009) trata o corpo como uma soma de vários corpos, corpo 

físico, corpo sentimento, corpo imaginário e corpo linguagem. Para ele, o corpo 

linguagem é feito de palavras e quanto mais usamos a língua, mais o exercitamos, 

quanto maior nosso corpo linguagem, maior nosso mundo. O corpo linguagem, o 

corpo palavra, o corpo escrita, encontram na literatura seu mais perfeito exercício. A 

prática da literatura, seja pela leitura, seja pela escritura, consiste exatamente numa 

exploração das potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita que não tem 

paralelo em outra atividade humana. O autor afirma que é no exercício da leitura e 

da escrita dos textos literários que se desvela a arbitrariedade das regras impostas 

pelos discursos padronizados da sociedade letrada e se constrói um modo próprio 

de se fazer dono da linguagem. No exercício da literatura podemos ser outros, 

podemos viver como os outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço de 

nossa experiência e ainda assim, sermos nós mesmos. 
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O ato de ler, mesmo realizado individualmente, torna-se uma 
atividade social. O significado deixa de ser uma questão que diz 
respeito apenas ao leitor e ao texto para ser controlado pela 
sociedade. A leitura é o resultado de uma série de convenções que 
uma comunidade estabelece para a comunicação entre seus 
membros e fora dela. Aprender a ler é mais que adquirir uma 
habilidade, e ser leitor vai além de possuir um hábito ou atividade 
regular. Aprender a ler e ser leitor, são práticas sociais que medeiam 
e transformam as relações humanas (COSSON, 2009, p.40). 

 

Mas afinal o que é literatura? Segundo Moser (1998), a pergunta correta seria 

“O que faz a literatura?” O ato literário, passa, portanto, da existência ao efeito, bem 

como à sua eficiência. E enfatiza: “a princípio, todo texto, e isso independentemente 

da vontade de seu autor, é suscetível de ser incluído em um corpus literário, é 

literalmente “canonizável”. A decisão é dos leitores e manipuladores – individuais ou 

institucionais - desse texto (MOSER, 1998, p.62). 

O texto existe a partir do leitor. É o leitor quem dá vida e cria suas diferentes 

formas de interpretação. Cada leitor fará uma imersão distinta nas páginas de um 

livro, criando e memorando, muito além do que o autor pretendia. A aceitação ou 

não de determinado conteúdo literário, depende da vontade, gosto e criatividade de 

quem o consome. Por isso, muitos textos se manifestam nas mais diversas épocas e 

se mantem vivos por séculos, por serem revisitados e porque não dizer reinventados 

a cada encontro com outro leitor, passando assim a serem transmitidos por muitos 

anos para diversas gerações. 

Antonio Candido (1995) chama de literatura todas as criações                                           

de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em 

todos os tipos de cultura. É uma manifestação universal de todos os homens em 

todos os tempos. Não há homem que possa viver sem a possibilidade de entrar em 

contato com a fabulação.   Ela é fator indispensável de humanização inclusive por 

atuar em grande parte do inconsciente e subconsciente. A literatura é um formador 

de personalidade, humaniza num sentido profundo, porque faz viver. Analisando a 

literatura, o autor distingue pelo menos três faces: 

 

 

(1) Ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e 
significados; (2) ela é uma forma de expressão, isto é, manifesta 
emoções e a visão do mundo dos indivíduos e dos grupos; (3) ela 
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é forma de conhecimento, inclusive como incorporação difusa e 
inconsciente (CANDIDO, 1995, p.176). 

 

Assim sendo, as produções literárias, de todos os tipos e de todos os níveis, 

satisfazem necessidades básicas do ser humano, sobretudo através dessa 

incorporação, que enriquece nossa percepção e a nossa visão de mundo. 

Pensar “a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo”, como 

ressaltou Escosteguy (2010) é abrir espaço para uma representação do mundo, ou 

seja, gera conhecimento através dos tempos, a literatura tem sido o mais fecundo 

instrumento de análise e de compreensão do homem e das suas relações com o 

mundo. 

 

 

[...] a literatura exprime sempre determinados valores, dá forma a 
uma cosmovisão, revela almas – em suma, constitui um 
conhecimento. Mesmo quando se transforma em jogo e se degrada 
em fator de entretenimento, a literatura conserva ainda a sua 
capacidade cognoscitiva, pois reflete a estrutura do universo em que 
se situam os que assim a cultivam. Longe de ser um divertimento de 
diletantes, a literatura afirma-se como meio privilegiado de 
exploração e de conhecimento da realidade interior, do eu profundo 
que as convenções sociais, os hábitos e as exigências pragmáticas 
mascaram continuamente (AGUIAR E SILVA, 1976, p.111-112). 

 

Com todas essas mudanças advindas dos Estudos Culturais, fica evidente 

que mudou, também, o que lemos e a forma que lemos. Sandra Jatahy Pesavento 

(2003) assevera que o texto tem vida própria, independente dos desejos do escritor, 

no mundo do leitor, esse texto adquire novos sentidos, é capaz de induzir imediatas 

interpretações e realizar viagens intertextuais. 

Essas mudanças, provocadas pelos discursos teóricos, poderiam ser 

pensadas como o resultado do alargamento ou redescrição do contexto. Ou seja, a 

partir da contribuição literária, o indivíduo forma ou aflora suas identidades. 

 

 

A literatura sempre se preocupou com questões de identidade e as 
obras literárias esboçam respostas, implícita ou explicitamente, para 
essas questões. A literatura narrativa especialmente seguiu os 
destinos dos personagens à medida que eles se definem e são 
definidos por diversas combinações de seu passado, pelas escolhas 

que fazem e pelas forças sociais que agem sobre eles (CULLER, 
1999, p.108). 
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A literatura não apenas fez da identidade um tema, ela desempenhou um 

papel significativo na construção da identidade dos leitores. Segundo Antoine 

Compagnon (2009) a literatura deve ser lida e estudada porque oferece um meio de 

preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós 

no espaço e no tempo, ou que diferem de nós, por suas condições de vida.  

 

 

Os poemas e os romances se dirigem a nós de maneiras que exigem 
identificação, e a identificação funciona para criar identidade: nos 
tornamos quem somos nos identificando com as figuras sobre as 
quais lemos. Há muito tempo se punia a literatura por encorajar os 
jovens a se ver como personagens de romances e a buscar 
realização de modos análogos: fugir de casa para experimentar a 
vida da metrópole, esposando os valores de heróis e heroínas ao se 
revoltar contra os mais velhos e sentindo repugnância pelo mundo 
antes de tê-Io experimentado, ou transformando suas vidas numa 
busca do amor e tentando reproduzir os cenários dos romances e 
poemas de amor. Diz-se que a literatura corrompe através de 
mecanismos de identificação. Os paladinos da educação literária 
esperam, ao contrário, que a literatura nos transforme em pessoas 
melhores através da experiência vicária e dos mecanismos de 
identificação (CULLER, 1999, p.111). 

  

Pesavento (2003) explica que não se pode ler a obra de Érico Veríssimo, O 

Tempo e o Vento, para saber sobre a formação histórica do Rio Grande do Sul, mas 

sim, saber como na década de 1940 e 1950 o Rio Grande do Sul buscava o seu 

passado para explicar o presente. É impossível analisar a personagem Capitu, sem 

saber como era o comportamento das mulheres do Rio de Janeiro, no século XIX. 

 

 

Para poder ler os clássicos, temos de definir "de onde" eles estão 
sendo lidos, caso contrário tanto o livro quanto o leitor se perdem 
numa nuvem atemporal. Assim, o rendimento máximo da leitura dos 
clássicos advém para aquele que sabe alterná-Ia com a leitura de 
atualidades numa sábia dosagem. E isso não presume 
necessariamente uma equilibrada calma interior: pode ser também o 
fruto de um nervosismo impaciente, de uma insatisfação trepidante 
(ÍTALO CALVINO, 1993, p.14-15). 

 

Nesse contexto histórico e cultural, a adaptação dos clássicos literários para 

os quadrinhos é fascinante. Abre um mundo distante do vivido hoje, principalmente 

pelos jovens (se compararmos aos personagens principais: Bento e Capitu), 
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recuperando não só o fator histórico e social, mas fazendo pensar acerca das 

possibilidades e facilidades da modernidade, já que os costumes são outros, não 

havendo tantos empecilhos nos relacionamentos e, também em relação ao 

desenvolvimento tecnológico que facilita, inclusive, as relações vividas à distância 

(como os personagens permanecem por todo o tempo em que Bento está no 

seminário), com auxílio de internet (e-mail, mensagens, redes sociais). 

Ao tratarmos de um clássico literário, adaptado para as histórias em 

quadrinhos, percebemos o quanto houve uma abertura para novos leitores e novas 

formas de contato com grandes obras. Não há mais uma exclusão, como as que 

antecediam os Estudos Culturais, seja ela de classe, de poder, de etnia, ou de 

acesso. Há, sim, uma preocupação em tornar toda forma de manifestação cultural 

ou artística, um patrimônio de todos. Como afirma Bordini (2006), há uma nova 

maneira de sistema literário: 

 

 

Seja no interior das obras individuais, seja entre elas, seja no seu 
contorno imediato ou mais distante, interpenetram-se características, 
de modo que conceitos como literatura culta/literatura de 
massa/literatura popular, ou literatura nacional/literatura universal, 
ficção/não-ficção perdem sua força delimitadora. Hoje se torna 
impensável a noção de que a literatura só é tal quando produzida por 
um gênio, por uma espécie de inspiração inexplicável, que não deve 
nada à tradição ou às instituições ou pessoas que formam o 
chamado sistema literário. As bandeiras atuais são o hibridismo e a 
intertextualidade: nada provém do nada (BORDINI, 2006, p.15). 

 

Engana-se quem toma como clássico literário apenas um livro antigo, ou 

somente os escritos por autores renomados, pois, é evidente, que em todas as 

épocas, os clássicos irão surgir e permanecer por décadas e até séculos, afinal, 

como afirma Calvino (1993): “Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer 

aquilo que tinha para dizer”. Os clássicos exercem uma influência particular quando 

se impõem como inesquecíveis e também quando se ocultam nas dobras da 

memória, mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual. 

Segundo Calvino (1993), dizem-se clássicos aqueles livros que constituem 

uma riqueza para quem os tenha lido e amado, e, também, para quem teve a sorte 

de lê-los pela primeira vez. Os clássicos narram os mais diversos eventos 

imaginários, fazendo com que os leitores transitem entre o real e a ficção, criando, 

muitas vezes, um mundo paralelo ao seu. É como se ao abrir um livro, o leitor 
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entrasse em uma viagem para conhecer novos lugares, novas pessoas e novas 

dimensões de mundo. 

 

 

Narrar é uma manifestação que acompanha o homem desde sua 
origem. As gravações em pedra nos tempos da caverna, por 
exemplo, são narrações. Os mitos — histórias das origens (de um 
povo, de objetos, de lugares) —, transmitidos pelos povos através 
das gerações, são narrativas; a Bíblia — livro que condensa, história, 
filosofia e dogmas do povo cristão compreende muitas narrativas: da 
origem do homem e da mulher, dos milagres de Jesus etc. 
Modernamente, poderíamos citar um sem-número de narrativas: 
novela de TV, filme de cinema, peça de teatro, notícia de jornal, gibi, 
desenho animado... Muitas são as possibilidades de narrar, 
oralmente ou por escrito, em prosa ou em verso, usando imagens ou 
não (CÂNDIDA VILARES GANCHO, 2002, p.6). 

 

Eunice Terezinha Piazza Gai (2009) ressalta que a narrativa é a forma 

privilegiada de dar a conhecer a experiência. A autora atenta para o fato de que o 

leitor, precisa então, perceber a seleção de ideias e linguagem, para o ponto de vista 

prevalente e porque determinados aspectos são privilegiados. 

 

 

A narrativa, ficcional ou não, traz sempre implícita a ideia da 
invenção. Aquele que narra transforma uma experiência em 
linguagem, atividade que, por sua vez, leva à compreensão e ao 
entendimento da experiência em si. Mesmo o simples relato 
pressupõe a experiência, seja em relação ao fato propriamente dito, 
seja em relação à constituição psicológica ou mental de quem narra. 
É de acordo com esses dispositivos vivenciais que resultará a visão 
do fato, e também do mundo, apresentada pela narrativa (GAI, 2009, 
p.137). 

 

A narrativa, além de proporcionar uma experiência, gera conhecimento. O 

que de fato ocorre, como já dito anteriormente, situa o leitor em uma época histórica 

e cultural diferente da sua, colocando-o em contato com outras realidades, sejam 

elas reais, ou não. 

 

 

Ressaltamos, assim, o caráter de transformação que a narrativa 
pode ter em relação aos indivíduos. Está relacionado a esse fato o 
conhecimento que ela veicula, uma espécie de conhecimento de si, 
de suas paixões e sentimentos. Pela criação de realidades não 
factuais, inventadas, vem mostrando, há tempo, que a realidade é 
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uma construção e que há sempre um observador implicado a 
interferir na determinação de uma verdade, fatores que a ciência nem 
sempre enfatizou (GAI, 2009, p.144). 

 

Dessa forma, a literatura passa a representar algo para o leitor, já que todas 

interpretações dos textos dependem das experiências de cada indivíduo. 

Compagnon (2009) diz que a literatura nos liberta das maneiras convencionais de 

pensar a vida. Oferece um conhecimento diferente do erudito, capaz de esclarecer 

os comportamentos e motivações humanas. Para o autor, a literatura é um exercício 

do pensamento; uma experimentação dos possíveis. Esses possíveis, são as 

diversas maneiras como os leitores irão receber e perceber o texto, criando assim, 

suas representações de mundo.  

Roger Chartier (1991) afirma que as representações são “centradas sobre as 

estratégias simbólicas que determinam posições e relações e que constroem, para 

cada classe, grupo ou meio, um ser-percebido constitutivo de sua identidade”. Para 

tanto, é necessário, portanto, na análise de como os homens de dada época 

interpretaram a literatura, levar em conta também a materialidade, a concretude 

textual, ou, ainda, a sua transmissão oral. Ou seja, o suporte em que o texto é 

apresentado, a forma como é lido, interferem na leitura e experiência do leitor. 

 

 

A literatura, na perspectiva de Chartier, trava, nesse sentido, uma 
negociação com o mundo social. Não se trata, como acontecia com 
as abordagens reducionistas, de uma determinação causal, mas de 
uma troca, de um intercâmbio entre, de um lado, criador e, de outro, 
instituições e práticas da sociedade: “(...) aplica-se o conceito de 
negociação para evitar a ideia de reflexo, de reprodução do mundo 
social na ficção.” E é somente através daquela troca que uma obra 
se torna pensável, comunicável e compreensível (EDUARDO 
NAVARRETE 2011, p.33). 

 

A maneira como a obra supera, de acordo com Hans Robert Jauss (1994), 

decepciona, ou contraria as expectativas de seu público, oferece um critério para 

seu valor estético.  Ou seja, a distância entre o horizonte de expectativa e a obra, 

entre o já conhecido da experiência estética anterior e a “mudança de horizonte”, 

determina o ponto de vista da estética da recepção, o caráter artístico de uma obra 

literária. A medida que essa expectativa diminui, menor é o valor da obra. Citando 

um caso análogo, ao se ler uma receita culinária, não se tem nenhuma expectativa a 

não ser o que nos diz o que está ali determinado, os ingredientes, o modo de 
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preparo e se houver uma imagem, que ilustre a receita, espera-se que saia igual ou 

bem próximo do que é apresentado. 

No caso da estética da recepção, a maneira como a obra é mostrada, causa 

um estranhamento ou um prazer. Por exemplo, há para os leitores mais velhos, 

acostumados com clássicos literários, uma certa rejeição aos novos suportes, sejam 

eles impressos ou digitais. No caso das histórias em quadrinhos, nota-se uma 

adesão maior por parte dos grandes fãs das HQs, e ou, pelo público mais jovem, 

que procura novidades mercadológicas. Não é de se espantar a retomada das 

histórias em quadrinhos para uso na educação, despertando o interesse dos mais 

novos pelos grandes clássicos literários. 

 

 

O método da estética da recepção é imprescindível a compreensão 
da literatura pertencente ao passado remoto. Quando não se 
conhece o autor de uma obra, quando sua intenção não se encontra 
atestada e sua relação com suas fontes e modelos só pode ser 
investigada indiretamente, a questão filológica acerca de como, 
“verdadeiramente”, se deve entender o texto – ou seja, de como 
entendê-lo da “perspectiva de sua época” – encontra resposta, 
sobretudo, destacando-o do pano de fundo, daquelas obras, que ele 
implícita ou explicitamente pressupunha ser do conhecimento do 
público seu contemporâneo (JAUSS, 1994, p.35-36). 

 

Na afirmação de Jauss (1994), o “juízo dos séculos” é um desdobramento 

potencial de sentido virtualmente presente na obra. Historicamente atualizado em 

sua recepção e concretizado na história do efeito. Segundo o autor, a literatura 

pode atualizar o leitor tanto na esfera sensorial, como pressão para a percepção 

estética, quanto na esfera ética, como desafio a reflexão moral. Com isso, signo e 

obra adentram seu horizonte de efeito histórico. Para ele, é preciso buscar a 

contribuição específica da literatura para a vida social, precisamente onde a 

literatura não se esgota na função de uma arte de representação.  

Wolfgang Iser (1999), ao tratar percepção do leitor, afirma que para que tal 

evento ocorra é necessária interpretação que advém da estrutura peculiar à 

experiência interpessoal. A reação é como se o leitor conhecesse as experiências 

dos outros e como se as suas imagens (as criadas por ele) fossem reais. Quando se 

trata da experiência texto e leitor, o que muda é que não há a situação face a face, 

como há na interação social, logo, o leitor terá que construir um código para ajustar 

sua relação com o texto. Por isso, muitos autores afirmam que cada indivíduo fará 
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uma leitura a partir de suas experiências, e cada leitura será distinta uma das outras. 

O não-dito de cenas aparentemente triviais e os espaços vazios do diálogo, 

incentivam o leitor a ocupar as lacunas com suas projeções.  

Nota-se que essa “ocupação de lacunas” ocorre com frequência quando se lê 

Dom Casmurro em quadrinhos, já que muito do texto original, foi suprimido neste 

novo suporte. Quando se conhece a obra, é quase automática essa interação de 

preenchimento das lacunas, quando não, a história caminha de tal forma a tentar 

conduzir o leitor pelo mesmo viés da obra original, principalmente porque, quando o 

texto desaparece, há uma complementação por parte das imagens, que ajudam a 

contar a trama. 

 

 

Assim, surge com cada relação produzida um contexto de várias 
possibilidades, pois, quando um significado é descoberto, nele 
ressoam outros significados por ele estimulados, se, no ponto de 
vista do leitor, emergem constantemente várias possibilidades de 
conexão, cada realização individual se insere necessariamente, no 
horizonte das ambiguidades. O ponto de vista do leitor oscila sem 
cessar durante a leitura e atualiza os sentidos em diferentes 
direções, pois as relações, uma vez estabelecidas, dificilmente 
podem ser mantidas (ISER, 1999, p. 167). 

  

Todo o sentido do texto é feito através dessas conexões que o leitor faz 

durante a leitura, não ficando preso a uma só possibilidade, mas sim aberto as 

diversas experiências em um mesmo texto, a cada nova leitura que realiza, no 

tempo e no lugar em que a realiza. 

Na utilização de um texto que deu origem a três roteiros, como no caso das 

adaptações que deram origem a pesquisa, não se pode deixar de mencionar a 

intertextualidade. “Todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de um outro texto” (JÚLIA KRISTEVA 1974). Ou seja, 

uma espécie de entrelaçamento de já-ditos que são retomados e (re)significados, 

uma espécie de “mosaico de citações” que funciona por meio da dinâmica de 

absorção e modificação de um texto em outro. Um entrecruzamento de vozes que 

para Kristeva (1974) ocorre num espaço de tensão entre aceitação, e rejeição, 

portanto, em um contexto de constante transformação. Nesse sentido, o processo 

de criação artística sempre apresentará diálogos com outras manifestações 

culturais, verbais ou não verbais, anteriores. Sendo que esses sentidos que 
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ressoam no texto, para serem percebidos, necessitam de algum conhecimento 

prévio do leitor, da existência de uma abstração prévia. Só assim, ele reconhecerá 

sentidos evocados pelas marcas textuais ou imagéticas. 

A partir das discussões sobre o conceito de intertextualidade trabalhado por 

Kristeva (1974), podemos afirmar que a autoridade do autor sobre o texto foi 

enfraquecida, ao passo que, a dinâmica de entrelaçamento de práticas culturais 

evidencia que toda forma de expressão está contaminada por um conjunto de 

práticas e sentidos que lhe são anteriores. Por isso, a necessidade de negar o 

sentido único e original do texto. Novamente entra em questão a leitura a partir do 

lugar, e momento histórico e sociocultural em que o mesmo foi escrito. 

Na concepção da intertextualidade, assim como na estética da recepção, o 

sentido é produto da troca entre leitor e texto. O leitor, a partir de suas experiências, 

irá construir sentido, influenciado pelo conhecimento que já detém sobre o mundo. 

Ou seja, a noção de intertextualidade desenvolvida por Kristeva - com base em 

reflexões de Mikhail Bakhtin (1970) – La poétique de Dostoievski - sobre o 

dialogismo – coloca em evidência a constante influência que um produto da 

expressão cultural exerce sobre outro. Todas as formas de expressão carregam 

consigo marcas de seu contexto histórico e da recuperação de significados que lhe 

são anteriores. E esses significados são colocados em movimento na recuperação 

da memória e da história que o sujeito receptor realiza ao inferir sentidos. Entra, 

portanto, em cena o papel da história como espaço não centralizado onde circulam 

e significam as textualidades da mídia e as textualidades da literatura.  

Para Bakhtin, (2010, p. 14) “o outro não se esgota em mim nem eu no outro; 

intercompletam-se, mas cada um sempre deixa algum excedente de si mesmo”. O 

discurso dos sujeitos vem do outro, é uma resposta ao que o outro diz, são 

múltiplas vozes, que tecem o discurso do sujeito, interagindo de maneira a fazer-se 

ouvir. Essa multiplicidade de vozes da vida social, cultural e ideológica é 

caracterizada por Bakhtin como o fenômeno da polifonia. Ou seja, há uma troca do 

texto com o leitor, e vice-versa, fazendo com que os sentidos deixados no texto, 

tomem novos sentidos, e assim, há essa renovação constante do que se quiser. 

 

 

Como o que Bakthin chama de “construção híbrida”, a expressão 
artística sempre mistura as palavras do próprio artista com as 
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palavras de outrem. A adaptação, também, deste ponto de vista, 
pode ser vista como uma orquestração de discursos, talentos e 
trajetos, uma construção “híbrida”, mesclando mídia e discursos. 
Sob uma perspectiva cultural, a adaptação faz parte deum espectro 
de produções culturais niveladas e, de forma inédita, igualitárias. 
Dentro de um mundo extenso e inclusivo de imagens esimulações, 
a adaptação se torna apenas um outro texto, fazendo par-te de um 
amplo contínuo discursivo. (STAM, 2006, p.24-25) 
 

 Se levarmos em conta que as adaptações quadrinísticas tratam de texto e 

imagem, podemos ainda citar o que Bakthin (1997) traz de intertextualidade 

imagética: 

 

 

A obra, assim como a réplica do diálogo, visa à resposta do outro 
(dos outros), uma compreensão responsiva ativa. As obras de 
construção complexa e as obras especializadas pertencentes aos 
vários gêneros das ciências e das artes, apesar de tudo o que as 
distingue da réplica do diálogo, são, por sua natureza, unidades de 
comunicação verbal: são identicamente delimitadas pela 
alternância dos sujeitos falantes. (BAKTHIN, 1997, p.298) 
 
 

Logo, é preciso uma interatividade com a imagem para que esta possa ser 

constituída. A interatividade é um conceito ligado à noção de intertextualidade, 

portanto, ao lermos uma imagem, estamos constituindo um de seus múltiplos 

significados possíveis, tornando real sua existência enquanto cultura, atribuindo-lhe 

sentido(s). Assim, atribuindo acepção ao que nos rodeia também estamos lendo, 

através do outro, ou daquele que nos propôs tal imagem, a nossa realidade de 

mundo.  

A teoria da intertextualidade de Kristeva (enraizada e traduzindo literalmente 

o “dialogismo” de Bakhtin) e a teoria da “intertextualidade” de Genette, 

similarmente, enfatizam a interminável permutação de textualidades, ao invés da 

“fidelidade” de um texto posterior a um modelo anterior, e desta forma também 

causam impacto em nosso pensamento sobre adaptação (Robert Stam, 2006). 

Embora a teoria da intertextualidade certamente tenha reformulado os estudos da 

adaptação, outros aspectos do pós-estruturalismo ainda não haviam sido levados 

em conta na reelaboração do status e prática da adaptação.  

A desconstrução de Derrida, por exemplo, desfez binarismos 

excessivamente rígidos em favor da noção de “mútua imaginação”. A 
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desconstrução também desmantela a hierarquia do “original” e da “cópia”. Numa 

perspectiva derridiana, o prestígio aural do original não vai contra a cópia, mas é 

criado pelas cópias, sem as quais, a própria ideia de originalidade perde o sentido. 

E ressalta que a adaptação pode ser vista como uma orquestração de discursos, 

talentos e trajetos, uma construção “híbrida”, mesclando mídia e discursos. Para 

Stam (2006), a inclusão do subliterário (e aqui não vejo com um cunho negativo, 

apenas uma maneira que o autor achou para subdividir literatura e adaptação) no 

literário, produz uma visão mais tolerante do que comumente é visto como um 

gênero “subliterário” e “parasitário” – a adaptação. 

 

 

O campo interdisciplinar de “estudos culturais”, por exemplo, se 
mostra menos interessado em estabelecer hierarquias verticais de 
valor do que em explorar relações “horizontais” entre mídias 
fronteiriças. Sob uma perspectiva cultural, a adaptação faz parte de 
um espectro de produções culturais niveladas e, de forma inédita, 
igualitárias. Dentro de um mundo extenso e inclusivo de imagens e 
simulações, a adaptação se torna apenas um outro texto, fazendo 
parte de um amplo contínuo discursivo. A narrativa é proteica, 
assumindo uma variedade de formas, das narrativas pessoais da 
vida quotidiana até as miríades de formas de narrativa pública – 
quadrinhos, histórias, comerciais de TV, as notícias da noite e, 
claro, o cinema. A literatura e o romance não mais ocupam um lugar 
privilegiado; a adaptação, por implicação, assume um lugar legítimo 
ao lado do romance, como apenas mais um meio narratológico 
(STAM, 2006, p.24). 

 

Assim, reforça-se a posição de que o termo adaptação, enquanto “leitura” da 

fonte do romance, sugere que assim como em qualquer texto, pode gerar uma 

infinidade de leituras, um romance pode ser adaptado inúmeras vezes de forma 

diferente. 

 

 

O “dialogismo” bakthiniano se refere no sentido mais amplo, às 
infinitas e abertas possibilidades geradas por todas as práticas 
discursivas da cultura, a matriz de expressões comunicativas que 
“alcançam” o texto não apenas através de citações reconhecíveis, 
mas também através de um processo sutil de retransmissão textual. 
Noções de “dialogismo” e “intertextualidade”, então, nos ajudam a 
transcender as contradições insolúveis da “fidelidade” e de um 
modelo diádico que exclui não apenas todos os tipos de textos 
suplementares, mas também a resposta dialógica do 
leitor/espectador [...] Séculos ou mesmo milênios podem passar 
entre a publicação do romance original e a produção da adaptação. 
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Consequentemente, o adaptador desfruta de mais liberdade para 
atualizar e reinterpretar o romance. A existência de tantas 
adaptações anteriores alivia a pressão pela “fidelidade”, ao mesmo 
tempo em que estimula a necessidade de inovação. Às vezes o 
adaptador inova para fazer com que a adaptação fique mais 
“sincronizada” com os discursos contemporâneo (STAM, 2006, p.42-
43). 

 

Há a ideia da existência de um diálogo entre as diferentes textualidades que 

circulam na sociedade e em determinados períodos históricos. Ressaltando que um 

texto sempre estará em relação com outro, em atitude de harmonia ou ruptura. Faz-

se necessária uma leitura mais aprofundada, como ressalta Sara Oliveira (2006) “é 

necessário decodificar, interpretar, avaliar e fazer inferências”: 

 

 

Morrell (2002) define o letramento crítico como a habilidade não 
somente de ler e escrever, mas também de avaliar textos a fim de 
entender a relação entre poder e dominação que subjaz e inspira 
esses textos (Hull, 1993). A pessoa criticamente letrada pode 
entender o significado socialmente construído embutido nos textos, 
como também os contextos político e econômico nos quais os textos 
estão inseridos. Em última instância, o letramento crítico pode levar 
a uma visão de mundo emancipadora e até a uma ação social 
transformadora (MORRELL 2002, apud OLIVEIRA, 2006, p.22). 

 

É extremamente relevante “saber ler” os discursos que circulam socialmente, 

ao passo que, eles carregam marcas de valores e opiniões que são construções 

humanas, sendo, portanto, importantes fontes de análise de crenças, valores, moral 

e conhecimento de uma sociedade.   

 
 

3 CALEIDOSCÓPIO MACHADIANO: A CRÍTICA  

 

“a verossimilhança é, muitas vezes, toda a 

verdade” 
Dom Casmurro, Capítulo X 

 

 

É inegável que Machado de Assis foi um escritor realista que gostava de 

retratar a vida sem deixar de observar a política, a história e a sociedade de sua 

época. Exemplo disso, segundo John Gledson (1986), são os romances Quincas 
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Borba e Dom Casmurro escritos praticamente na mesma época e terminados em 

1871, momento em que aconteciam eventos históricos como a Guerra do Paraguai, 

a Lei do Ventre Livre, a fundação do Partido Republicano, muitos dos temas 

abordados na escrita machadiana.  

Diversos críticos insistem em dividir a obra de Machado de Assis em duas 

fases distintas, para muitos, os quatro primeiros livros se referem a uma fase 

romântica, e logo após Iaiá Garcia, lançado em 1878, ele teria entrado em uma fase 

realista. Se considerarmos que as obras estão em constante evolução, não 

podemos dividi-las, até porque elas carregam muitas fases históricas e, ainda 

assim, continuam atuais, nesse caso, teríamos de caracterizá-las, também, como 

parte do modernismo, dividindo-a novamente. Silviano Santiago (2000, p. 27) 

debate sobre isso:  

 

 

Já é tempo de se começar a compreender a obra de Machado de 
Assis como um todo coerentemente organizado, percebendo que 
certas estruturas primárias e primeiras se desarticulam e se 
rearticulam sob forma de estruturas diferentes, mais complexas e 
mais sofisticadas, à medida que seus textos se sucedem 
cronologicamente certas estruturas primarias e primeiras se 
desarticulam e se rearticulam, sob formas de estruturas diferentes, 
mais complexas e mais sofisticas. 

 

Para o autor, a crítica impressionista precisa urgentemente rever seus 

conceitos quanto a monotonia sugerida na obra machadiana e ressalta que a 

qualidade mais essencial de Machado talvez seja exatamente isso: “a busca, lenta 

e medida do esforço criador em favor de uma profundidade que não é criada pelo 

talento inato, mas pelo exercício consciente e duplo, da imaginação e dos meios de 

expressão de que dispõe todo e qualquer romancista” (2000, p.28). E enfatiza que 

essa divisão, que por muito tempo a crítica insistiu em fazer na obra machadiana, 

felizmente, tem sido refutada. 

Publicado em 1949, o livro de Barreto Filho, parece fazer um traçado do que 

que seria o futuro sobre Machado de Assis: “Apesar de tudo a obra persistiu, 

sobreviveu, veio a ser explicada e analisada pelos contemporâneos” (BARRETO 

FILHO, 1947, p.7). Interessante pensar que passados 70 anos, muito se tem 

pesquisado e discutido sobre esse cânone literário, como assevera o autor: 

“Machado se transformou no acontecimento central da vida literária brasileira, 
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expressão isolada e sem par de alguma coisa de muito essencial à nossa 

natureza”. Após profunda análise sobre a vida e obra machadiana, o autor reforça: 

“Machado possui realmente essa aptidão para ver o irremediável das coisas e a 

fragilidade de tudo, e conservar apesar disso a lucidez e a capacidade plástica, de 

que surge a arte clássica, com o seu ideal de perfeição” (BARRETO FILHO, 1947, 

p.127) 

 

 

O seu trabalho de escritor continua a ser a única forma de 
consolação para o espírito, de que dispõe. Ele foi o mais completo e 
talvez o primeiro verdadeiro homem de letras no Brasil, porque a 
atividade literária fazia parte de suas necessidades cotidianas: era o 
seu cordial, a misteriosa conciliação na sua própria natureza [...]. Aí 
se dá uma intimidade absoluta e inefável com o nosso ser, parece 
que o sentimos pousado na existência. Realiza-se a perfeita 
adequação do nosso substrato com o impulso de comunicação. E o 
homem encontra aí um núcleo sólido e inabalável que resiste à 
erosão que destruiu as camadas psicológicas superficiais. 
(BARRETO FILHO, 1947, p197). 

 

Vários estudiosos concordam que a escrita machadiana é única, que ele se 

expressava de maneira limpa e objetiva, mesmo quando usava metáforas, sabia 

conversar com seus leitores. Machado de Assis “soube aprimorar de modo gradual, 

convertendo o tirocínio sucessivo do texto publicado no seu aperfeiçoamento 

objetivo, com o testemunho de seus leitores, até alcançar a limpidez inexcedível da 

sua originalidade”. (JOSUÉ MONTELO 1997, p.20). 

Um dos grandes críticos da obra de Machado, José Veríssimo (1963, p.304) 

já abre o capítulo que leva o nome do autor dizendo: “Chegamos agora ao escritor 

que é a mais alta expressão do nosso gênio literário, a mais eminente figura da 

nossa literatura, José Maria Machado de Assis”. Nascido em 21 de junho de 1839 

no Rio de Janeiro, onde também faleceu em 29 de setembro de 1908. Foi o 

responsável pela última geração romântica de escritores. Segundo Veríssimo 

(1963), Machado atravessou vários momentos e correntes literárias, mas não 

aderiu nenhuma, sendo sempre isento, e ninguém foi na literatura brasileira tão 

invejado quanto ele. Publicidade, ele admitia somente de seus livros, pois era 

recatado com seus trabalhos e tudo o que lhe dizia respeito. Assim foi escrevendo 

sua história, através de seus livros e sua única vaidade era sua arte. Não quis seu 
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nome exaltado e nem utilizou de suas humildes condições para atribuir-lhe valor 

algum. 

Para Veríssimo (1963), Machado era um engenheiro que ao descobrir o 

gosto pela literatura, educou-se a si mesmo para aplicar com sabedoria em seu 

trabalho. Cuidou-se desde cedo sozinho, trabalhou como sacristão da igreja da 

Lampadosa e também de balconista em uma pequena livraria e tipografia. Fez 

parte da redação do Diário do Rio de Janeiro, de 1862 junto com Saldanha 

Marinho, Quintino Bocaiuva e outros conhecidos jornalistas. Em 1863, foi impresso, 

este mesmo jornal, seu primeiro livro, um folheto: Teatro de Machado de Assis. 

O autor destaca Machado como uma pessoa extraordinária, tanto por seu 

talento nas letras, como por sua moral. Suas obras eram repletas de espírito e 

composição. Fez teatro para aperfeiçoar seu conhecimento nas artes e acreditava 

que suas qualidades viriam com o tempo e o trabalho. Então, em 1864, com as 

Crisálidas, composta por vinte e dois poemas escritos entre 1858 e 1864, ele 

verdadeiramente começa sua carreira literária, que nunca mais seria 

descontinuada. 

Dominava com perfeição os versos alexandrinos e os unia ao cuidado dos 

ritmos e rimas aliados ao escolhido da língua e da formação da frase. Suas obras 

são clássicas, não são de ocasião ou modismo, por isso continuam tão vivas e 

novas quanto quando foram escritas. 

José Veríssimo (1963) lembra que Machado de Assis, seja em verso ou em 

prova, nunca fez nada de improviso ou de forma apressada. Sua obra é contínua e 

trabalhada e sempre aperfeiçoada. Não é à toa que passados tantos anos, ainda 

tenhamos tão sábias palavras gravadas em folhas de papel, que conseguem fazer 

com que nós leitores, tenhamos os mais diversos sentimentos ao folhear um de 

seus livros, como se vivêssemos na mesma época do escritor, ou quem sabe, ele 

imaginava lá em seu tempo a nossa época? 

Diferente de muitos autores que começam por suas melhores obras e vão se 

perdendo com o tempo, e sendo esquecidos, Machado teve uma carreira 

ascendente, tendo o cuidado de se aprimorar a cada obra. Rodeado de grandes 

nomes amantes das boas letras, Machado teve muita influência literária, seja nas 

rodas de conversas ou nas ricas bibliotecas de seus amigos, estudou com afinco a 

língua e sua intuição lhe dizia da importância da literatura, fazendo dele a 

excelência incomparável dos clássicos brasileiros.     
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Poeta ou prosador, ele se não preocupa senão da alma humana. 
Entre os nossos escritores, todos mais ou menos atentos ao 
pitoresco, aos aspectos exteriores das coisas, todos principalmente 
descritivos ou emotivos, e muitos resumindo na descrição toda a 
sua arte, só por isso secundária, apenas ele vai além e mais fundo, 
procurando, sob as aparências de fácil contemplação e igualmente 
fácil relato, descobrir a mesma essência das coisas. É outra das 
suas distinções e talvez a mais relevante (VERÍSSIMO, 1963, 
P.311). 

 

O autor ressalta que Machado é no domínio da ficção romanesca o maior 

dos nossos escritores. Não é apenas um escritor sábio e numeroso, ele sabe como 

ninguém juntar as qualidades de expressão com as de pensamento, em uma 

filosofia pessoal e virtudes literárias inigualáveis. Sejam em histórias de amor ou em 

peculiares idiossincrasias, tudo é muito superior e excelentemente representado, e 

sem vestígio de esforço, é natural de Machado esse “estilo maravilhoso de 

vernaculidade, de precisão, de elegância”. (VERÍSSIMO, 1963, p.312). 

Em 1881, Machado de Assis atingia ao apogeu literário, com Memórias 

póstumas de Brás Cubas, um romance original, uma obra que trazia seu tom 

humorístico e era fortemente travada em todas as suas partes. Memórias, segundo 

Veríssimo, “são a epopeia da irremediável tolice humana, a sátira da incurável 

ilusão, feita por um defunto completamente desenganado de tudo”. Com esse livro, 

Machado “rompe” com o romantismo, ainda que sua obra sempre fosse carregada 

de pessimismo e ironia, que eram típicos do autor. 

 Com temas variados, enredos e ações criativos, episódios que distinguem 

cada um de seus romances, Machado carrega em todos uma unidade de 

inspiração, de pensamento e expressão, segundo Veríssimo (1963), e todos 

representam sem excessos a tolice e a malícia humana, carregados de imaginação 

humorística, ou seja, a visão pessimista das coisas através da inteligência.  

Como crítico, Machado foi impressionista1, que além da cultura e do bom 

gosto literário, tinha dons psicológicos e excelente percepção estética. De forma 

                                            
1 Para Lemaître, como para todos os críticos impressionistas, o essencial é antes o prazer da 

leitura, fundado na comunicação das subjectividades e das percepções individuais. A crítica e a 

literatura vivem, nesta visão impressionista, da fugacidade e do sentimento individual, sem 

grandes preocupações de rigor metodológico. Disponível em:< http://edtl.fcsh.unl.pt/business-

directory/6812/critica-impressionista/>. Acesso: 05.12.2017 

http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6812/critica-impressionista/
http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6812/critica-impressionista/
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justa e acertada, embora com benevolência, segundo Veríssimo (1963), apontou 

com segurança os pontos duvidosos de alguns conceitos literários que eram 

vigentes. Respeitava o trabalho alheio, e assim como contribuiu como crítico, 

passando seus conhecimentos aos demais, deixou uma obra de criação que ficará 

como a mais perfeita evolução da nossa literatura. 

Para Alfredo Bosi et al, o mundo está muito diferente do deixado por 

Machado de Assis em 1908, porém, sua contribuição intelectual é totalmente 

relevante para as mudanças, já que se articula com ela. “É o signo dessa mudança 

em dimensão estética e a forma de uma intervenção na linguagem que constitui um 

marco na produção do país” (1982, p.12). Aqui temos a dimensão da herança 

deixada por Machado de Assis aos brasileiros, como se o escritor pudesse 

adivinhar o futuro, todas as suas anotações foram se atualizando com o 

desenvolvimento do país. Tornando-se parte da história, e, transmitindo de geração 

para geração, a sensibilidade e a qualidade da escrita literária brasileira. Bosi 

destaca ainda que o desenvolvimento do trabalho de Machado de Assis, como 

intelectual, estará sempre relacionado com sua preocupação do papel da 

integração que as artes poderiam e deveriam ter no país. 

O autor afirma que Carolina, esposa de Machado, teria tido grande influência   

em leituras de autores ingleses e clássicos portugueses, e que até corrigiria seus 

textos. Porém, muitos escritos confirmam que mesmo antes de Carolina, Machado 

já tinha contato com tais escritores. Bosi et al (1982) cita a crítica literária Lucia 

Miguel Pereira2 para enfatizar que a coerência entre texto e homem andavam 

juntas, a experiência do homem Machado de Assis, está presente não só no texto, 

mas também em suas ideologias, podendo a experiência particular do autor estar 

contida em sua obra, principalmente ao que se refere as relações sociais e 

condições gerais da sociedade. 

 

 

É interessante notar a sutileza de reserva que levou Machado de 
Assis a se encarnar de preferência pelos tipos femininos, quando 
queria explicar fatos da sua vida. O Brás Cubas e o Conselheiro 
Aires, nos quais pôs tanto de si, representam tendências do seu 

                                            
2 Lucia Miguel Pereira ficou consagrada no mundo das letras principalmente pela biografia que 
escreveu sobre Machado de Assis, por quem tinha enorme admiração, e por sua obra de caráter 
histórico-critico Prosa de ficção: de 1870 a 1920. 
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espírito, mas nada têm de comum com sua existência (LUCIA 
MIGUEL PEREIRA apud BOSI et al, 1982, p.32) 

 

Foi Lucia Miguel Pereira, ressalta Bosi et al (1982, p. 35), quem primeiro 

esclareceu as características que diferem Machado: “Mesmo dentro de enredos 

romanescos, de situações comovedoras, as suas personagens se portam com tanta 

reserva que parecem postiços os ardores a que a ação as obriga, lhes conferindo 

uma fisionomia contrafeita”. 

A dinâmica complexa da narrativa machadiana pôs em cena uma pluralidade 

de vozes discordantes, sem que não houvesse uma hierarquia, dando a todas as 

personagens o mesmo valor. O próprio narrador é contestado muitas vezes por 

seus leitores. A verdade é sempre instável, e depende de ponto de vista, afirma 

Bosi et al (1982, p. 41) e assevera que, o texto do autor também operou a ruptura 

de gêneros literários, assumindo uma invenção da forma artística dos intelectuais. 

“Promoveu a relativização dos valores, das artísticas e sociais, consequentemente 

qualquer relativização de hierarquia, exercício do poder enquanto determinação do 

processo histórico concreto”. Essa renovação na escrita acompanhou a mobilidade 

da sociedade, projetando as tendências do social. O poder passou a ser o propulsor 

dos textos machadianos onde o narrador operava com um escárnio generalizado, 

fazendo com que parecesse que ele não tinha identificação com nada, porém, ele 

captava e criava formas artísticas que o incorporam e lhe dão representação tanto 

nacional, quanto internacional. 

 

 

Com o reconhecimento de que a sociedade concreta é fragmentada 
e dividida, e hierarquizada segundo uma escala de valores que se 
sustentam no poder que também sustenta a divisão, Machado de 
Assis pôs em cena a multiplicidade das vozes, das determinações, 
dos interesses, portanto, dos pontos de vista. Nenhum prevalecerá 
sobre outros como valor abstrato, como verdade supra-histórica. O 
predomínio momentâneo de algum se deve a relação com o poder, 
com as formas de dominação (dinheiro, prestígio, função social, 
etc.) (BOSI et al, 1982, p.44). 

 

Bosi et al (1982) destaca que a experimentação formal é a principal 

característica do texto machadiano, o que faz ser um dos textos de maior qualidade 

da literatura. Essa experimentação também sustenta o modo peculiar da mobilidade 

e fluidez do social dos pontos de vista das personagens, dá mobilidade ao texto, é 
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como se o tempo todo o texto se reinventasse, tornando-se sempre novo e se 

superando a todo instante, propondo reinterpretações. As relações que são 

produzidas nos obrigam a novas doações de sentido. “O texto machadiano realiza-

se como totalidade, de modo que os livros, romances, contos, crônicas, poemas e 

críticas estão articulados como conjunto e não podem ser lidos isoladamente senão 

como fragmentos de algo maior”. (BOSI et al, 1982, p.46). 

 

 

A língua literária da obra machadiana experimentou ao máximo o 
material da tradição escrita e ao mesmo tempo incorporou o que 
havia de perene na prática viva das situações atuais de fala. Em 
Machado de Assis ocorre uma atualização-síntese do passado da 
íngua e de sua situação histórica presente. Isso foi nele um trabalho 
consciente. (Bosi et al, 1982, p.56). 

 

O autor destaca, também, o caráter de totalidade da concepção machadiana 

de linguagem com funções cognitiva e estética, e que além de património cultural a 

língua humaniza as relações humanas mediante o conhecimento. O prazer estético 

se dá através do humor e do riso e conflitam com os antagonismos que dividem os 

homens e as maneiras de domínio que os oprimem. Para o autor, Machado realizou 

uma obra que constitui uma unidade de intervenção na vida cultural brasileira e 

ocidental. Machado está no centro da questão cultural do país porque seu texto   

soube incorporar o risco implícito na obra de arte, a aparência inofensiva, como que 

privado de poder e imune a seus efeitos. (BOSI et al, 1982, p.59). 

Em mesa redonda apresentada neste mesmo volume de Bosi et al (1982), 

Roberto Schwarz afirma que Machado é absolutamente moderno, chegando a ser 

surpreendente, pois o Machado do Rio de Janeiro do século XIX é vanguarda e 

ressalta: “Machado convergiu com tudo que há de mais impressionante na literatura 

mundial, só que essa convergência resulta menos de um trabalho interno, sobre 

noções e formas, que de uma dose considerável de realismo”. (SCHWARZ apud 

BOSI et al, 1982, p,317).   

Luiz Roncari apud Bosi et al (1982) diz que não é uma coisa fácil amar 

Machado de Assis, seja pelo autor em si ou pelos personagens e narradores. Já 

que se trata de uma literatura sem heróis, porém a recompensa é o prazer imediato 

do texto. Quem procurar a identidade de Machado fora de sua singularidade, pode 

se confundir ao invés de se esclarecer. “Tem que se procurar a identidade de 
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Machado pelos pontos mínimos... sua sensibilidade captou o tempo, o movimento, 

o que morria, o que nascia enquanto seu projeto buscava a duração e o 

permanente” (RONCARI apud BOSI et al, 1982, p.324). 

 

 

Só poderia ser um encontro em que a ética fecundasse a natureza, 
em que o amor desse sentido à força e à ambição, em que a cultura 
cimentasse e reunisse a sociedade. Ele pensou a cultura num 
movimento da sociedade brasileira, no seu tempo e no seu âmbito 
do projeto literário. Foi o mais globalizante, o que melhor trouxe pra 
dentro da ficção a diversidade, e o menos escolar – não fez obra de 
tese. Observou, comentou e representou (RONCARI apud BOSI et 
al, p.325)         

           

Álvaro Lins (2016, p.5) diz: “Mais que um homem perfeito de letras – 

Machado de Assis representa hoje um assunto. Um exercício literário”. Para o autor 

é isso que ajuda a explicar tantas tentativas de interpretações e descrições que 

vem sendo feitas em torno de sua obra. “Não é só Machado que seus biógrafos e 

ensaístas acabam revelando; é a si mesmo que um autor exprime quando está 

exprimindo Machado”. Lins (2016) coloca Machado como o enigma literário 

brasileiro, o mito, e compara com nomes de outros países que são esses mitos 

literários: na França, Montaigne, na Inglaterra, Shakespeare, na Alemanha Goethe 

e assim por diante, porém outros países têm mais de um mito, nós, do Brasil, 

apenas Machado de Assis, segundo o autor. Para Lins (2016) escrever sobre 

Machado é ter a liberdade de criar sua própria verdade, pois não há em suas obras, 

o certo ou o errado, negação ou afirmação e a arte machadiana está exatamente 

nessa sabedoria de se deixar completar, de se prolongar, pois Machado não dá 

respostas, apenas sugere, deixa o pensamento no ar. A frente de sua época e do 

regime paternalista do século XIX, Machado traz em sua obra uma imensa 

imaginação, a memória e o juízo crítico, através da historicidade simbólica que 

perpassa o tempo do relógio.   

De acordo com Alfredo Bosi (2000), o objetivo principal do autor é o 

comportamento humano, força que faz Machado inteligível em todas as línguas    

em culturas e tempos bem diferentes. Se ainda hoje conseguimos o ler, é porque 

ele nos mostrou valores e ideais que não se esgotam no tempo e espaço, largo e 

profundo é o “quase” Machadiano, ou seja, é quase tudo. “A originalidade de 
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Machado está em ver por dentro o que o naturalismo veria de fora. Os seus tipos 

são e não são parecidos com os dos seus contemporâneos”. (BOSI, 2000, p. 18) 

Hélio de Seixas Guimarães (2007) descreve Machado de Assis como 

patriota, nacionalista discreto, um curioso pelo movimento da história, indiferente 

aos regimes e partidos já que para ele só interessavam as raízes histórias e sociais, 

não gostava da escravidão e a seu modo fez tudo para combatê-la, mesmo 

sabendo que não haveria uma lei que apagasse as marcas deixadas nos escravos. 

 

 

Um escritor dotado de “um pensamento histórico”, com ideias 
próprias sobre a história brasileira, fascinado com a questão 
problemática da unidade de uma nação fraturada, e que a certa 
altura passa a enxergar o Brasil como um país incapaz de uma 
verdadeira organização, adotando uma postura política pessimista. 
Para ele, os homens não dividem o poder naturalmente nem com 
boa vontade: querem sempre mais para si. Pessimismo não é o 
mesmo que fatalismo. Mesmo nos momentos de franco desespero, 
nunca deixou de se interessar pela sorte do seu país. 
(GUIMARÃES, 2005, p. 261) 

 

O autor tem convicção que Machado conhecia seu público bem como as 

limitações dos veículos com os quais colaborou, soube como poucos através de 

sua escrita lidar com o seu público. Escritor que entendeu as mulheres não em 

relação ao gênero, mas as restrições impostas a elas pela sociedade, sendo taxado 

de feminista e percebeu o sexo como instrumento de opressão e poder. Um escritor 

que percebeu o mundo de falsidades e de mentiras. Guimarães traça essa 

descrição a partir da coletânea dos 14 ensaios de John Gledson sobre Machado de 

Assis. “O Machado de Assis descoberto por John Gledson é um homem que 

construiu sua obra com os pés na terra, no corpo-a-corpo com as questões grandes 

e pequenas de sua época (GUIMARÃES, 2007, p.263).  

Massaud Moisés (2001, p.09) divide os ficcionistas em dois grupos: “os que 

oferecem leitura mais para os sentidos que para a inteligência”, como se não fosse 

preciso muito esforço para decifrar tal texto, algo que mergulha na ilusão, e “os que 

constroem os seus edifícios narrativos mais para o deleite da inteligência do que da 

sensibilidade”, estes, sempre oferecem histórias mais requintadas, pela linguagem, 

pela estrutura e pela análise de detalhes. Segundo Moisés (2001) Machado de 

Assis se encaixa no segundo grupo, fazendo com que o espetáculo da vida 
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chegasse a parecer com o que se desenrola nos romances da chamada fase 

realista da sua ficção.  

Mesmo tendo sido esquecido por alguns anos, após sua morte, com o 

decorrer do tempo, Machado foi sendo reconhecido como bem merecia, pois como 

assegura Moisés (2001), seu brilho não era falso, era intrínseco, sem par, não vinha 

dos bancos escolares (pois Machado era autodidata), nem era um dos poucos 

afortunados que podiam viajar à Europa para estudos, aliás, nunca saiu do Rio de 

Janeiro. Bastaram-lhe os recursos do meio social carioca da segunda metade do 

século XIX, com suas francesias (cópias da modas e figurinos culturais da Europa), 

e bastavam-lhe os livros, que lhe saciavam a sede de conhecimento, a percepção 

do que lhe rodeava, uma rica imaginação de equilíbrio clássico, que se fundaria na 

razão e na sabedoria de vida, para nascer sua literatura. 

Moisés (2001, p.12) ressalta a obra machadiana ao dizer: “se o vulto de um 

escritor se medisse pelo número de volumes publicados em vida, de certo o lugar 

do autor de Dom Casmurro, seria o culpado por um contemporâneo seu, cuja obra 

ultrapassa os 120 volumes: Coelho Neto”. Porém, o autor afirma que não é a 

questão de quantidade e sim de qualidade, que diferencia Machado de Assis dos 

demais escritores. Assim como, a diversidade de seus escritos que vão desde os 

clássicos e canônicos romances, passando pelo teatro, contos, poesias, crônicas, 

críticas teatrais e literárias. Ao compará-lo com Voltaire, Poe, Maupassant, Tchekov 

entre outros, o autor ressalta a grandiosidade com que Machado escrevia: 

 

 

Mas a vista míope, que era de Machado, não lhe reduziu o alcance 
da observação e da fantasia. Antes pelo contrário: a capacidade, 
que era sua, de ver tudo ao microscópio lhe permitia enxergar com 
nitidez as sutilezas de um banal acontecimento diário. E também o 
impelia a sondar mais pausadamente o mundo doméstico, as 
artimanhas de um conquistador, a malícia de uma mulher 
dissimulada, as trocas de interesse, as dúvidas de um viúvo 
atormentado ou de uma jovem casadoira ante dois gêmeos, a 
nostalgia e o amor maduro, enfim, o quadro amplo da sociedade 
contemporânea. Somente o romance lhe poderia oferecer espaço e 
tempo para construir painéis em vez de retratos e cenas de uma 
única célula dramática. E a ele se entregou com não menos afinco, 
ao mesmo tempo que praticava outras formas de intervenção 
literária (MOISES, 2001, p.15). 
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Moises (2001) coloca Machado em um estágio mais avançado da arte, que 

ele chama “realismo interior”, onde as palavras não são necessárias, usa-se uma 

linguagem simbólica, anterior a criação da lógica. O autor ressalta: “Machado 

parece dizer-nos, como sempre, que um mistério subjaz aos gestos em sociedade e 

no interior das pessoas, movidos não raro pela fantasia e pelo irracional”. E afirma: 

“Machado revela por meio de uma linguagem onírica levada ao extremo, a 

complexidade do ser humano” (MOISES, 2001, p.31), através de suas 

personagens. 

Roberto Schwarz (1990, p.14) enfatiza: “No romance machadiano 

praticamente não há frase que não tenha segunda intenção ou propósito 

espirituoso”. Machado realmente sabia usar muito bem as palavras, enchendo seus 

romances de mistério e fazendo com que seus leitores procurem “além do texto” 

possíveis amarras literárias. 

 Guimarães e Sanchetta (2008) afirmam que as divergências entre os 

diversos críticos é o modo de traduzir o lugar ocupado por Machado, tanto na 

literatura como na cultura brasileira, já que nenhum outro autor foi capaz de gerar 

tantas vertentes interpretativas, nem atingiu tal grau de excelência, colocando 

tantos questionamentos para nosso conhecimento do que poderia ser chamada de 

uma expressão artística originalmente brasileira. Para os autores, o centro da 

linguagem de Machado é a oralidade do clássico “contador de causos”, 

unidirecional, onde há uma ligação inseparável entre o espaço natural e o homem. 

“A oralidade machadiana que dá o recorte da cena, o tom, a sintaxe, o vocabulário, 

e recobre todos os valores de sua literatura, é duplamente dialógica” (GUIMARÃES 

E SANCHETA, 2008, p.243). Machado, segundo os autores, é um mestre do 

diálogo, com ouvido aguçado para as conversas do cotidiano de onde ele extrai 

todas as entonações de suas construções textuais. Machado sempre se dirige a 

alguém, e depende de um ouvinte para o qual ele fala e com este negocia sentidos. 

A diferença em sua oralidade se transforma da própria alma de arte literária. 

 

 

A oralidade machadiana, mergulha nas formas do diálogo, não 
paternaliza o leitor; torna o narrador, ele mesmo, um leitor entre 
leitores. Daí o sabor vivo, extremamente funcional, de seus recursos 
de costura da fábula, que, mesmo falando de um Rio de Janeiro que 
praticamente não existe mais, continua a ressoar hoje com a 
intimidade abstrata da cidade, uma geometria de nomes que falam 
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por si só ao seu semelhante (GUIMARÃES E SANCHETTA, 2008, 
p.249) 

   

Pedro Henrique Couto Torres (2015) ressalta que a filosofia é uma fonte 

decisiva na literatura machadiana, o pessimismo seria, segundo o autor, a síntese 

das influências gerais de Machado, assim como a atitude cética e a tragicidade 

pascaliana. E enfatiza citando a obra A filosofia na obra de Machado de Assis, de 

Miguel Reale: “Todos os autores...mesmo quando não concluem pela aceitação de 

uma ‘filosofia machadiana’, convergem num ponto essencial, que é o 

reconhecimento da densidade filosófica de sua obra, essencial à compreensão do 

escritor” (TORRES, 2015, p.40). Para Torres (2015) a filosofia em Machado acaba 

sendo fruto do romance que é um gênero metamórfico cheio de discursos alheios 

para, assim, adquirir estabilidade. Logo, “filosofia e romance seriam representações 

da modernidade, da autoconsciência, da individuação e do eu que trilha para a 

revelação lógica da realidade” (grifo do autor). 

O autor destaca ainda um ensaio sobre os temas, ou centros de Machado, 

realizado por Antônio Candido, em que descreve vários pontos de importância da 

obra machadiana: Identidade, a busca por se conhecer e conhecer os outros; fato 

real e fato imaginário, o jogo de ambiguidades que constroem as tramas (como em 

Dom Casmurro), onde os contrários se encontram e se dissolvem o tempo todo; ato 

e ação, a velha dúvida de que tudo na vida é uma reação em cadeia; perfeição 

versus impotência sexual; a relatividade da verdade, ou seja, o que é certo ou 

errado; sadismo e refeiticação, o homem transformado em objeto. E explica o 

centro das obras de Machado: 

 

 

O centro se mostra e se esconde, simultaneamente. É um local a 
ser acessado ou simplesmente existe para ser sempre ignorado. O 
centro é a ilusão de que as margens não importam. No caso 
machadiano, o centro poderia ser entendido como uma obsessão de 
um tema (ora eleito pela crítica, ora pelo próprio narrador literário): a 
ideia fixa na cabeça. Seria possível um centro dentro de outro 
centro: psiquismo – o mundo íntimo mede, pela opinião, o mundo 
exterior (TORRES, 2015, p.42). 

 

 São vários pensamentos, várias falas, várias ideias e diferentes amores 

existentes quando o assunto é Machado de Assis. Isso apenas comprova o quão 

diferenciado ele foi, o quanto soube mexer com os sentimentos mais diversos de 
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seus críticos e leitores. Mas não contrário a sua obra, o nosso Casmurro da 

literatura, tem o dom de se manter vivo na memória e nas bibliotecas de todos os 

lugares do mundo por mais de um século. Isso é realmente extraordinário para um 

autor, que sequer teve estudo “superior” e ainda assim, se sobressaiu a tantos 

letrados das mais diversificadas culturas ocidentais. 

 

  

3.1 - O dom de iludir: o passar e repassar das memórias antigas  

 

 

“Cada qual sabe amar a seu modo;  
o modo, pouco importa;  

o essencial é que saiba amar”. 
Machado de Assis  

 

 

Publicado pela primeira vez em 1899, Dom Casmurro é, sem dúvida, uma 

das obras mais envolventes de Machado de Assis. Em cada leitura, é possível 

perceber novos detalhes, e o leitor fica o tempo todo se questionando se a traição 

de Capitu existiu ou não. Narrado em primeira pessoa, com tempo e espaço 

cronológico, mas também psicológico, Bento Santiago vai contando sobre suas 

lembranças de vida, desde o tempo de criança até a velhice de forma subjetiva e 

unilateral, talvez por isso o leitor fique em dúvida sobre o suposto adultério, já que a 

todo momento o que se mostra é a visão do narrador. Além disso, o livro retrata 

muitos fatos históricos e problemas sociais, como a escravidão e as diferenças de 

classe, e mostra o problema da mulher da época, que tinha que seguir padrões 

paternalistas. De maneira inquestionável Machado traz uma mulher à frente de seu 

tempo, que busca conhecimento e quebra as regras impostas pela sociedade, isso 

também contribui para que o livro seja sempre atual. 

A história é narrada pelo próprio Bento Santiago, conhecido em sua fase 

infantil como Bentinho, que foi destinado em uma promessa por sua mãe, Dona 

Gloria, para ser padre. Bento não tinha pai, e junto com ele e a mãe moravam 

ainda, o Tio Cosme, a prima Justina e o agregado José Dias. Capitu era vizinha de 

Bento, e das brincadeiras de crianças começa a brotar um sentimento diferente, o 

que levava o menino a não querer ser padre. Ao sentir sua promessa ameaçada, 
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alertada por José Dias, Dona Glória apressa-se para colocar Bento no Seminário. E 

é no seminário que Bento conhece Escobar, que vem a ser seu melhor amigo, e 

compartilhar com ele a mesma vontade de não seguir o celibato. Os dois acabam 

conseguindo sair do seminário antes de formarem-se padre. Escobar trabalha no 

comércio e Bento torna-se advogado. Como esperado, Bento e Capitu casam-se e 

Escobar realiza matrimônio com a melhor amiga de Capitu, Sancha. Os dois casais 

passam a ser muito unidos. 

O que Capitu e Bento mais pretendiam era ter um filho, e assim que 

conseguem o rebento Ezequiel, o casamento começa a entrar em crise, pois, 

supostamente, há semelhanças entre o filho do casal e Escobar, o que aprofunda 

ainda mais o ciúme que Bento sempre teve por sua amada. Passado algum tempo, 

Escobar morre afogado, e ao notar a forma como Capitu fitava o morto, Bento tem 

convicção de sua traição. Depois de muitas discussões embaladas pelo ciúme do 

marido, Capitu e seu filho vão morar na Suíça. Capitu acaba morrendo sem rever 

Bento. Ezequiel também acaba morrendo no exterior, tendo visto apenas mais uma 

vez seu pai. Teimoso, e cheio de suas imaginações regadas a ciúmes, Bento 

“interna-se” em si mesmo e resolver escrever um livro contando essa história cheia 

de tramas, de mistérios, metáforas e insinuações, a qual deu o nome Dom 

Casmurro, em homenagem a si mesmo. 

Para Domício Proença Filho (2008), “Dom Casmurro é, nessas direções, 

obra das mais significativas e permanentes”. Pelo o que nela se mostra e pelo 

modo como foi realizada, envolta de atualidade e possibilita inúmeras leituras. Traz 

personagens cheios de metonímias, variedade dos temas, projeção social, visões 

de mundo, trata do Rio de Janeiro e do Segundo Reinado, conexões de linguagem 

e principalmente trata da vida humana em toda a sua complexibilidade. É uma 

narrativa que não está centrada na ação, é concretizada nos fatos ficcionais. Dá 

ênfase para os devaneios e os comentários do narrador diante dos acontecimentos. 

“Machado fala muito mais através do silêncio do discurso” (PROENÇA, 2008, p.31). 

 

 

O romance machadiano possibilita, a propósito, como sua ampla 
fortuna crítica tem demonstrado, a depreensão não de um, mas de 
uma multiplicidade de temas. Ao lado do ciúme e do adultério, 
encontram-se: o ressentimento; a dúvida; a fratura do resgate; a 
fatalidade da infelicidade do ser humano; a ambiguidade no fazer do 
romance; a dissimulação do erotismo feminino; a crítica ao 
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comportamento religioso; a denúncia da ditadura da aparência; o 
desvendamento da prática jurídica; a relatividade do comportamento 
humano (PROENÇA FILHO, 2008, p.31). 

  

O autor percebe a primeira parte de Dom Casmurro convergindo para a 

união de Capitu e Bento e logo após a união deles, o filho torna-se uma obsessão. 

Paralelo a isso, sobressai-se noção de que o casamento restringe o amor, por 

causa da figura de amante que se apresenta para Capitu. Por outro lado, ela 

aparece como heroína, enigmática. “Capitu perturba, surpreende, fascina, intriga. 

Fataliza-se. É seguramente a mais densa personagem criada por Machado” 

(PROENÇA FILHO, 2008, p.33) 

A autora Nélida Pinõn (2008) diz que Bento e Capitu são programados para 

trair. “Um casal que atordoara o próprio autor, por não saber amar” (PIÑON, 2008, 

p.111). E ressalta que nas escondidas muralhas machadianas, os supostos 

encontros de Capitu e Escobar, uma falta de sorte que leva Bento Santiago a 

escrever, e fazer com que sua imaginação o leve aos cômodos do subúrbio carioca 

que eles teriam alugado para ser seu ninho de amor, ou ainda, pensar em que tipo 

de transporte “sege ou tílburi” os teria levado para o encontro, então, algumas 

vezes, o Bento ficava de tocaia para ter certeza de seus pensamentos e não acusar 

injustamente Capitu e Escobar. 

Pinõn (2008) descreve que mesmo Machado pretendendo ser discreto, 

consegue surpreender seus leitores. E como não pode desvencilhar-se da sua 

própria grandeza, aceita protagonizar vários papéis em sua obra. “Desde a Cultura 

da contemplação, que o força a fiscalizar os personagens sem perdê-los de vista, 

até a cultura da ação, que cede aos mesmos personagens recursos narrativos para 

agirem como se o narrador se ausentara da cena” (PIÑON, 2008, p.113). Com isso, 

Machado consegue nos mostrar uma dimensão inesperada de seus personagens, 

bem superior da apresentada inicialmente. Nos encargos da arte, Machado falsifica 

o visível, apostando na cópia imperfeita da realidade. 

 

 

Embora não formule, Machado e seus personagens aspiram 
perdurar na memória dos leitores. Sua grei sabe, no entanto, que 
depende da tinta do romancista para ganhar a imortalidade. Ou 
mesmo uma dose de perdão. Porque, afinal, são todos eles vítimas 
de uma alteridade desavisada. Padecem de sua incongruência. 
Quando alguns de seus personagens pretendem ser o outro, 
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alguém diferente dele. O próprio Bentinho, correndo o risco de ser 
ninguém, quer ser Capitu. Enquanto Ezequiel, nascido de Capitu, é 
filho sem pai. O que nos força a insistir junto ao narrador, de quem 
Ezequiel, rebento do pecado, filho é? (PIÑON, 2008, p.115). 

 

A autora reforça, ainda, que “a estética machadiana é soberana, elege o 

lugar da crise para melhor situar sua criação. Indica, a gosto, onde enraizar o 

conflito humano. O local em que radica a história do homem, que é a lei do 

coração” (PIÑON, 2008, p.120). 

Massaud Moisés (2001) descreve Dom Casmurro como um dos romances 

mais denso de nossa literatura, senão o mais denso. Para o autor “parece a 

concretização, no seu mais alto nível, da arte em prosa... Capitu e Bento não 

podem ser mais discrepantes, sobretudo em inteligência, cálculo e dissimulação”. 

(MOISÉS, 2001, p.17). Enquanto Bento se derrama, seduzido por Capitu, sua 

vizinha, durante todo o dia, ela o provoca, brinca, o manipula, o que dá a entender 

que não nutre nenhum sentimento por ele. Mesmo depois de morta continuava a 

brincar, já que ele continuava a sentir sua falta. “Situação de contraste de 

caracteres delineados com mão de mestre, a um nível jamais atingido em 

vernáculo, e sem exagero ao par de congêneres em outras línguas”. (MOISES, 

2001, p.18). 

 

 

Muita tinta já se derramou no exame da tragédia carioca de 
Bentinho e Capitu, as mais das vezes convergindo para a existência 
ou não do adultério que provoca a separação do casal. E quando 
não é o núcleo da trama em que se enredam as personagens, 
agravada pelo fato de a história ser-nos apresentada por um 
narrador não confiável, uma vez que protagonista – é Capitu o alvo 
da atenção. Ao fim de contas, a tragédia gira em torno da sua 
enigmática personalidade. (MOISÉS, 2001, p.77). 

  

Ao tratar de Dom Casmurro, Barreto Filho (1947) assevera que Machado 

tentou uma experiência proustiana para realizar a restauração de sua infância e 

conseguiu invocar as imagens do passado, mas não suas sensações, por isso há 

uma melancolia sem cura e latente. Para o autor, nunca mais foi possível igualar na 

literatura a cena entre Bentinho e Capitu escrevendo seu nome no muro do quintal, 

ou o primeiro beijo enquanto ele lhe penteava os cabelos. “Os dois caracteres se 
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definem e contrastam desde o início com absoluta precisão” (BARRETO FILHO, 

1947, p.190). 

O autor ressalta que o livro é feito de pequenas cenas e incidentes, numa 

trama cerrada que segue as peças de teatro, tanto quando as personagens estão 

em cena, como em seus diálogos breves. Mas é uma peça de teatro atrelada aos 

bastidores e a indicação de movimentação, o que faz dele um gênero novo, 

estritamente de Machado. Ele consegue isso condensando e economizando os 

meios, como a marca pessoal de cada personagem, apesar de serem muitos. O 

domínio dos processos artísticos, para Barreto Filho (1947) chegou a um alto 

patamar que não se confrontam com a pureza da narração, como acontece em 

Brás Cubas. A verdadeira história acontece fora da nossa percepção inicial, mas 

estão sempre ligadas aos nossos pressentimentos. Há uma infiltração na mente 

dos leitores, um jogo de insinuações que mantem o interesse até o final do livro. 

Num misto de ajustamento ou dosagem de acontecimentos e elementos 

psicológicos, Machado cria um ambiente enigmático de adivinhações, impedindo 

que se determinem. Para exemplificar essa atmosfera de mistérios que ronda Dom 

Casmurro, Barreto Filho (1947) relata o primeiro encontro de Escobar com a família 

de Bentinho e Capitu, o que inclui Dona Glória, como “uma junção de astros 

maléficos”. E exemplifica o uso do trabalho do contrarregra, do teatro, dirigindo a 

cena do personagem, utilizado com sensibilidade por Machado quando escreve no 

livro: “o destino como todos os dramaturgos não anuncia as peripécias nem o 

desfecho”. (ASSIS, 2008, p.101). 

 

 

Outros personagens se movem em torno dessas figuras principais 
e, vão ajudando a pô-las em destaque cênico. Tudo é disposto para 
uma relação pré-concebida entre aqueles quatro seres que o 
destino escolheu para com eles montar uma de suas peças, e aos 
quais maneja na sombra, o grande e incompreensível contra-regra.  
(BARRETO FILHO, 1947, p.194-195). 

 

O autor encerra por dizer que Dom Casmurro é o mais lido e o mais célebre 

dos livros de Machado de Assis. “É de fato aquele em que a sua medida chegou a 

um ajustamento perfeito”. (BARRETO FILHO, 1947, p.198). 

 Para Mayra Reche de Mello (2009), até a metade do livro quem comanda é 

Capitu, com sua inteligência e audácia, porém recai sobre ela o mito do suposto 
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adultério, por ela ser pobre e mulher, e ter conseguido convencer Bento que era 

rico, a não se tornar padre e casar-se com ela. A autora coloca como uma 

condenação de classe tal postura acerca de Capitu, não apenas uma questão 

conjugal entre iguais. “Entretanto, a personagem problemática do romance é Bento, 

Capitu tornou-se mais famosa, enquanto criação literária, porque soube preservar 

toda sua paixão e mistério no narrador”. (MELLO, 20009, p.5). 

Mello (2009) enfatiza que o livro não trata apenas de traição, mas sim do 

ciúme que causa devaneios e faz com que Bento imagine além da conta. E que 

julgar Capitu sem analisar os movimentos e discursos da época e sua posição 

social, é no mínimo, injusto. 

Silviano Santiago (2000) também traz como principal ponto da obra 

machadiana o ciúme, no entanto, ele afirma que tomar qualquer uma das partes – 

traição ou ciúme – como certa, trai o leitor, já que dentro de sua ingenuidade ele 

acaba se identificando emocionalmente com um dos personagens, fazendo com 

que antes mesmo de a história ser lida, e movido pela crítica, ele esqueça o que 

mais tem valor: a consciência pensante do narrador. Com isso, o leitor toma a 

posição de juiz, tendo que dar seu veredito sobre o caso, sendo que Machado de 

Assis, só pretende despertar para a pessoa moral de Dom Casmurro, a única 

verdade que importa no final é essa.  

 

 

A problemática de Dom Casmurro ultrapassa por assim dizer o 
esquema rígido das relações propostas apenas por este romance, 
pois não é só ele que reflete o problema do amor/casamento/ciúme 
na sociedade patriarcal brasileira do Segundo Reinado, como não é 
só ele que ilustra a busca de definição, cada vez mais precisa e 
mais ambígua, mais rica de detalhes também, da posição complexa 
e asfixiante do adolescente ao querer seu lugar ao sol dentro da 
rigidez da comunidade burguesa e aristocratizante do fim século. 
Sua condição de adulto e semelhante. Sua impersonalidade e 
personalidade (SANTIAGO, 2000, p.30) 

 

Santiago (2000) descreve Bento Santiago e Dom Casmurro como réu e 

advogado de defesa, respectivamente, diminuindo a diferença entre a consciência e 

a pena, entre o julgamento e a expiação. Dom Casmurro como bom advogado toma 

para si a defesa de Bento, arquitetando uma oratória com aspecto forense (do 

advogado) e religioso (do seminarista). O autor lembra, ainda, que a retórica do 

narrador-advogado é o apriorismo, ou seja, ele sabe qual o seu raciocínio para 
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conduzir ao que ele ambiciona. Assim, dotado de estratégias, Dom Casmurro 

pretendia provar que por conhecer Capitu quando menina, também a conhecia 

quando adulta, fazendo então um julgamento irrefutável sobre ela. O autor 

evidencia tal performance, no trecho do livro, que diz: “Mas eu creio que não, e tu 

concordarás comigo; se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que 

uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca” (ASSIS, 2008, 179-180). 

Entretanto, o leitor conhece Capitu pela descrição dada pelo narrador.  

Santiago (2000) aponta que Machado deixa claro em algumas passagens do 

livro o domínio da imaginação sobre a memória, fazendo com que o leitor atento, 

pense que ele pode sim estar imaginando tais coisas sobre Capitu, ou melhor, 

fazendo uso de sua sabedoria em jogar com as metáforas e criar diversas 

possibilidades para um mesmo personagem. 

Machado, segundo o autor, obedece um plano pré-determinado, cuidando de 

cada detalhe, como na descrição da casa de Matacavalos, fazendo com que todos 

os arranjos sejam de fato convincentes e intelectual, “convincente porque pretende 

persuadir alguém, o leitor, de alguma coisa e intelectual porque depende da 

reflexão constante do narrador” (SANTIAGO, 2000, p.39). 

 

 

Podemos desde já concluir então, que o romance dramatiza “a 
situação moral” [...] Seu problema ético-moral é obvio, sua 
reconstituição do passado é egoísta e interesseira, medrosa, 
complacente para consigo mesmo, pois visa liberá-lo dessas 
“inquietas sombras” e das graves decisões de que é responsável. O 
remorso (outro vocábulo constante na pena de Machado crítico) 
deve rondar suas últimas horas. (SANTIAGO, 2000, p.39) 

 

Dom Casmurro, segundo o autor, procura resolver sua angústia existencial 

por meio de um discurso ordenado e lógico, mas ele erra, ao basear o ponto de 

vista jurídico apenas na verossimilhança e o ponto de vista religioso, apenas no 

provável. 

 “Parece-me enfim que a intenção de Machado de Assis ao idealizar Dom 

Casmurro era de “pôr em ação”, dois equívocos da cultura brasileira que sempre 

viveu sobre a proteção dos bacharéis e sob o preneplácito moral dos jesuítas” 

(SANTIAGO, 2000, p.40). O ponto de referência das suas ideias não é a realidade, 

mas o verossímil, o provável, que é a base da retórica de Dom Casmurro. 
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O autor termina por dizer que “Machado quis com Dom Casmurro, 

desmascarar certos hábitos de raciocínio, certos mecanismos de pensamento, certa 

benevolência retórica enraizados na cultura brasileira, balizada pelos bacharéis”. 

(SANTIAGO, 2000, p.46) 

Para Roberto Schwarz (1997), o livro é cheio de armadilhas. Com 

incongruências, obscuridade, ênfases desconcertantes, que vão formando um 

enigma. E para ele, o livro necessita três leituras: uma romanesca, onde ocorre o 

começo e o fim do amor; outra de animo patriarcal e policial, em busca das 

evidências do adultério e a última efetuada contracorrente, onde o Bento Santiago 

que convencer a si e ao leitor sobre a culpa de Capitu. Para o autor, não tem como 

ter certeza da culpa de Capitu, nem da inocência, pois a virtude certa não existe. “O 

quer chama a atenção do leitor são os paroxismos de ciúme a que Bento é dado 

sempre, anteriores a paternidade e ao casamento”. (SCHWARZ, 1997, p.17). Com 

diversos episódios que ressaltam esse ciúme, entrelaçados, redefinem o caráter do 

narrador, alterando inteiramente a configuração do conflito. 

Schwarz (1997) defende a ideia que o romance é dividido em duas partes, 

na primeira ocorre a realização de um casal feliz e todo comando das ações fica por 

conta de Capitu, já que ela é mais ativa e perspicaz que o seu namorado 

emocional. Aqui se pode questionar o interesse de Capitu, já que seus pais 

desejam muito uma ascensão social e a família de Bento é afortunada, há um jogo 

entre a emoção, que é sincera, e a inteligência, que é pérfida. Por esse ângulo, 

ficaremos a favor de Bento. A reviravolta se dá quando Bento deixa de ser filho e 

vira marido. “O novo Santiago não nasce da traição da mulher, mas da junção de 

vontades confusas, em partes confessáveis (o ciúme destinado, os apetites 

sexuais), com a autoridade patriarcal”. Com isso, descarta-se o juramento de 

confiança e igualdade que Bento, bem-nascido, fez a vizinha pobre. Dom Casmurro 

traz uma narrativa audaz e de difícil execução. As duas faces do narrador requerem 

uma escrita sistematicamente equívoca, que possa ler o marido traído e ingênuo e 

o patriarca prepotente. 

 

 

Dom Casmurro entrou para a literatura brasileira como a nossa 
busca pelo perdido – em acepção saudosista, que deixaria Proust 
de cabelo em pé -, ou ainda como o romance lírico do primeiro beijo, 
da descoberta do amor, das devoções ingênuas, tudo destruído pela 
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traição da mulher. Indicamos o avesso dessa pureza na grosseria, 
no autoritarismo patriarcal e de classe que o desempenho do 
narrador coloca em cena (SCHWARZ, 1997, p.39). 

 

Carlos Amadeu Botelho Byington (2008) acredita que Machado de Assis nos 

convida a embarcar na dúvida e se expõe ao nosso excrutínio que começa já no 

título: Dom Casmurro. Ao atribuir que quem lhe deu o apelido foi um poeta 

rejeitado, nos leva a considerar o provável sobre seu significado e sobre quem de 

fato Bento pode ser. Machado estimula nossa imaginação para compreender seus 

personagens, e mais ainda, o poder do ciúme. 

Daniel Piza (2008) assevera que o livro é todo composto por vai e vem. Por 

isso, que os olhos de Capitu são olhos de ressaca, trazendo a ideia do mar se 

recolhendo e atraindo quem observa, assim como as ondas do Rio de Janeiro. Para 

ler Machado, é preciso ter paciência e saber guardar as coisas para que lá na frente 

façam sentido, diz o autor. Ele joga as informações como se fosse uma conversa 

fiada, mas no fundo não é, ele narra tentando ver assim como a gente. “Casmurro é 

um leitor de Bentinho, assim como nós. Acompanhamos o processo de Casmurro 

se auto interpretar”. (PIZA, 2008, p.33). Machado usa senhas, por isso muitas 

vezes não enxergamos e precisamos ler várias vezes para vê-las. Quando diz por 

exemplo, ao pentear o cabelo de Capitu: “tem duas pontas muito bem atadas” ele 

está se referindo ao começo e ao final da vida de Bento. 

Para Piza (2008), Dom Casmurro é um enredo de teatro lírico, de ópera. Um 

teatro de máscaras. Por isso o narrador diz o tempo todo que estamos diante de um 

livro cheio de lacunas, omisso.  “É uma atitude muito reducionista pegar Dom 

Casmurro, uma obra com todos esses duplos, triplos sentidos, e resumi-la a uma 

charada relacionada a traição. O livro é sobre relações humanas. 

 

 

Como ele mesmo fala, várias vezes, não é a história que é confusa, 
não sou eu que sou confuso, são as emoções humanas que são 
confusas. São os afetos que se superpõem com os interesses, são 
as emoções ruins que se misturam com as boas. Em Machado, tudo 
é gradação (PIZA, 2008, p.39). 

 

Assim como Byington afirmou anteriormente, Luiz Alberto Pinheiro Freitas 

(2008) também concorda que o romance gire em torno da dúvida: traiu ou não 

traiu? Machado trata da vivência do Édipo que não se descola da mãe, quando 
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retrata Bento, por isso nunca se entregara totalmente para Capitu como mulher. Ele 

acredita, como Dona Glória diz, que será sempre uma criança. 

Não só Freitas (2008), mas vários outros autores enfatizam um amor 

homossexual entre Bento e Escobar, o que nos daria uma nova interpretação da 

obra. Porém, por não ser esse o foco de nosso trabalho, não vamos nos 

aprofundar, mas vale como registro para que se pense em mais esse mistério 

deixado por Machado, já que é característica dele em toda obra, insinuar e criar 

interrogações para os leitores. Freitas (2008) diz que só iremos constituir um 

processo identificatório com essa obra se nos identificarmos com o amor, pois só 

gostamos daquilo com o qual nos identificamos. 

Sergio Paulo Rouanet (2008) nos lembra que todo mundo gosta de Dom 

Casmurro, independente da faixa etária. E entra novamente na questão da dúvida, 

ao lembrar a escritora americana Helen Caldewell no livro O Otelo brasileiro de 

Machado de Assis, tentando mostrar a inocência de Capitu, colocando novamente 

em pauta o ciúme doentio de Bentinho. Apesar das diversas críticas, a partir de 

1960, essa interpretação emprestou um novo sentido para a história. 

 

 

Tenho notado que muita gente, quando o assunto é Dom Casmurro, 
fecha a cara e diz: “Essa questão, se deu ou não deu, se traiu ou 
não traiu, é menor, quase comezinha. Ao está lidando com uma 
grande obra de arte, não interessa essa questão”. Essas pessoas 
assumem uma posição de ficar numa torre de marfim, de fechar 
questão com um terreno sério, da validade literária intrínseca do 
livro, criticando, em contrapartida, essa bisbilhotice à la “Big Brother” 
(ROUANET, 2008, p.67). 

 

Para o autor, é essa curiosidade, que muitos dizem não ter importância, que 

interessa, porque essa questão não deve ser vista por uma prima moralista, mas 

por levantar a dúvida, a verdade se transforma numa coisa muito angustiante, 

através de Dom Casmurro, porque simplesmente não existe. Rouanet (2008, p.72) 

lembra que em Dom Casmurro “tudo pode significar tudo, é a absoluta 

arbitrariedade com que a coisa significada é representada pela coisa significante. 

Estamos diante de um alegorista barroco”. Para o autor, tudo é alegoria, um mundo 

de correspondências loucas que pode significar qualquer coisa. 

Ao ser perguntado sobre os aspectos da interpretação psicanalítica de Dom 

Casmurro, Rouanet (2008) ressalta que é um romance que pode ser aplicado com 
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tranquilidade à grade freudiana, exatamente pela quebra, a cisão do eu narrativo, 

um eu que ama e um eu que odeia, há uma dualidade o tempo todo na obra. Não é 

uma dualidade apenas existencial ou teológica, é inerente ao psiquismo de cada 

um de nós.  

Sobre o final do livro, o autor considera-o feliz, já que Dom Casmurro 

consegue provar que Capitu o traiu, pelo menos é o que ele acredita. “Cristo 

precisava de Judas para que a redenção acontecesse, da mesma maneira que 

Dom Casmurro precisava da traição de Capitu” (ROUANET, 2008, p.73). 

John Gledson (1991) descreve o livro como sendo delicioso, comovente, 

porém esses sentimentos fazem parte dos planos de Machado e se o leitor não for 

cuidadoso e perspicaz, pode ter seu julgamento anuviado pelas intenções 

machadianas. O autor coloca a primeira parte do livro sendo até a entrada de Bento 

no Seminário (capítulo 54) e descreve como a história de dois namorados lutando 

contra o universo adulto. E somente entre o capítulo 54 e 101, o casamento, que o 

ciúme de Bento realmente se torna fator principal. Aqui, a fragmentação da história 

se torna maior, fazendo com que o romance deixe de ser uma história de amor e 

passe a ser um processo de acusação, com isso, o leitor acaba sendo conduzido 

de tal maneira que, quando começa a perceber, já não consegue mais julgar como 

um observador imparcial. São feitas várias interrupções no decorrer do livro, para 

confundir o leitor, fazendo que que sejam manipulados por Bento. Segundo o autor, 

Bento tem uma noção precária de sua identidade, e isso interfere em suas 

experiências, principalmente as mais intensas como amor, ciúme, orgulho paterno, 

e, acaba por transformá-las em acontecimentos irracionais, como vimos o tempo 

todo no decorrer do livro, exemplo disso é o nascimento de Ezequiel, em que ele 

diz que jamais sentiu tamanha alegria e compara com vertigem ou loucura. E ao se 

projetar no filho, Bento não conseguia entender como estaria na criança e nele 

mesmo? Talvez isso, explique mais tarde a obsessão de Bento em dizer que o filho 

é de Escobar, psicologicamente, ele se convence de sua inviolabilidade e não 

aceita a “divisão”. Porém, Gledson (1991) alerta que esses momentos de reflexão 

são excepcionais e não dão certeza de nada, já que essa história é tudo, menos 

uma afirmação de que a alma não se acha ali e que se tentarmos entender, ou 

olhar mais de perto, podemos acabar loucos. 
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Dom Casmurro não é um romance acerca da maldade pura, sem 
motivos, nem simplesmente uma série de relatos psicológicos “bem 
delineados”; é um romance sobre um grupo de pessoas que agem 
de acordo com a lógica de suas condições sociais e familiares. Uma 
vez compreendidas, bem como a maneira pela qual suas ações 
caminham juntas para formar o enredo, pode-se começar a 
enxergar algo do verdadeiro significado do romance (GLEDSON, 
1991, p.50). 

 

Juracy Assmann Saraiva (2005) diz que a obra é orientada por várias 

perspectivas, no âmbito da crítica, passando por sociologia, psicologia, 

estruturalismo, semiótica indo até a estilística e estética da recepção, com isso, 

podemos perceber o quanto a obra faz sucesso. 

Para Abel Barros Batista (2005), a obra é tão cheia de mistérios que 

inclusive, é impossível saber se ela foi construída com antecedência ou se foi feita 

durante o decorrer do livro. Por um lado, a escrita predomina sobre a história 

através dos nexos de linguagem, por outro lado há uma absorção desses “desvios” 

trazendo de volta a história, fica um jogo entre um livro que conta uma história e um 

livro que reúne lembranças dispersas e sem um rumo certo. “Não podemos aceitar 

a história de Dom Casmurro, mas também não nos é possível recusá-la” (BATISTA, 

2005, p.17). 

  Agripino Grieco (2011) diz que Dom Casmurro traz a lentidão saborosa de 

um Rio de Janeiro, onde o ritmo não era dos automóveis, os personagens não 

correm o risco de cair em inércia, há um desafogo e uma bondade em certas 

passagens que dão um ar inquietante de supostas catástrofes. “Mesmo consentindo 

que o menino Bento e a menina Capitu brinquem de missa, o exato é que, receoso 

talvez de complicações com uma gente rancorosa, Joaquim Maria só se refere a 

padres e frades com relativa brandura” (GRIECO, 2011, p.2). 

 O autor ressalta que é com sutileza que Machado joga suas insinuações, 

contando tudo a meia-voz: 

 

 

Sem ostentação, sabe ir encaminhando placidamente o fato que, 
aparentemente mínimo, é na realidade o que define tudo, decide de 
tudo. Dos cochichos acaba saindo uma voz nítida que nos perseguirá 
sempre. E nem nos irritamos quando o autor retorna a um trecho 
anterior para melhor explicação, como os sujeitos que se despedem 
e voltam para procurar a bengala ou um livro esquecido (GRIECO, 
20011, p.3). 
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Assim como falar sobre Machado é um exercício de paciência, pesquisa e 

aceitação de muitas críticas controversas, falar sobre a obra Dom Casmurro requer 

o mesmo requinte de compreensão e aceitação das múltiplas leituras que são 

feitas. 

Não poderia ser diferente, visto que é a obra de Machado de Assis mais 

visitada, mais lida, mais comentada e a que mais derivou tentativas interpretativas. 

O fato é que décadas se passaram e a ironia, a mágica, o poder de iludir que só 

Machado possuía continuam indecifráveis, se reinventando e nos fazendo querer 

ler por inúmeras vezes seu Dom Casmurro, na tentativa teimosa de descobrir um 

segredo que só ele soube contar e esconder nas entrelinhas. 

 

 

4 DESENHANDO A ESCRITA: OS SENTIDOS NA CONSTRUÇÃO NARRATIVA 

 

 

“O futuro é como o papel em branco  
em que podemos escrever  

e desenhar o que queremos” 
Marquês de Maricá 

 

 

 

Histórias em quadrinhos, HQs, Graphic Novel, Comics são diversas as 

denominações que surgiram para as histórias ilustradas. Um termo bastante usual é 

Graphic Novel, talvez pelo status dado aos álbuns e revistas que carregam super-

heróis e personagens dos mais diversos mundos da ficção. Expressão esta que 

surgiu no ano de 1976, em três trabalhos em quadrinhos, segundo Paulo Ramos e 

Diego Figueira, (s/d): Bloodstar, de Richard Corben, Beyond Time and Again, de 

George Metzger, e Chandler – Red  Time, de Jim Steranco.  

Foi Will Eisner, em 1978, que popularizou o termo, nos Estados Unidos, com 

sua obra Um contrato com Deus e outras histórias de cortiço, ao adicionar na capa a 

frase: “uma graphic novel de Will Eisner”. Segundo os autores Ramos e Figueira 

(s/d), o livro de Eisner foi traduzido para outros países, inclusive o Brasil, que trouxe 

a tradução para graphic novel, como romance gráfico. Essa repercussão, 

provavelmente, contribuiu para que o termo tenha sido adotado pelas principais 
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editoras de quadrinhos da indústria norte-americana, Marvel Comics e Dc Comics. 

Inicialmente, a expressão era utilizada para formatos luxuosos, com papel especial, 

histórias diferenciadas e destinadas a um leitor mais maduro e exigente. Do ponto 

de vista comercial significava atingir outra fatia de mercado. 

No Brasil, a expressão começou a ser cunhada em 1988, com a série iniciada 

pela editora Abril, intitulada Graphic Novel, com tamanho maior e papel especial, 

porém, ainda eram vendidas somente em bancas de revistas, como as outras 

revistas, menos elaboradas. A edição que começou com histórias de super-heróis 

americanos, a partir do sétimo número, passou a incluir trabalhos de fora desse 

circuito.  

Com o sucesso da editora Abril, a concorrente Globo também lançou em 

1988, a Graphic Globo e a Nova Sampa usaram um rótulo semelhante, Sampa 

Graphic Album. A partir disso, o termo graphic novel e o correlato grafic, passa a 

circular não só entre os editores, mas também entre autores e leitores. Segundo 

Ramos e Figueira (s/d), outro fator importante para que a expressão fosse adotada 

com bastante frequência, foi a associação com a literatura, passando a esferas 

comunicativas que antes não frequentavam, como as seções de livros e cadernos de 

cultura dos jornais e revistas, espaço que pertencia aos “formadores de opinião”. A 

tradução para romance gráfico ou narrativa gráfica remetem ao universo literário e 

principalmente, devido às adaptações literárias que cresceram no Brasil a partir de 

2006. 

 

 

Desde seu uso inicial no país, a graphic novel procurava ser uma 
forma de atribuir valor ao produto a ela relacionado. Não só pelo uso 
da expressão, mas pela preocupação em relacionar o conteúdo a 
elementos artísticos ou literários, manifestações socialmente aceitas 
e, como tais, interessantes para agregar conotação positiva. No caso 
específico da literatura, contribuiu nesse sentido a intenção dada por 
Will Eisner, um de seus principais propagadores, e a tradução 
romance gráfico, que vincula o termo ao universo literário (RAMOS E 
FIGUEIRA, s/d).  

 

Os autores Iury Givago Ribeiro Bispo de Almeida Santos, Tiago André da 

Cruz e Milton Luiz Horn Vieira (2011) afirmam que, além das graphic novels de 

super-heróis ou personagens ficcionais, as histórias em quadrinhos são utilizadas 

para a comunicação dos mais diversos fins. Como a retratação de eventos históricos 



69 
 

 

e o registro de eventos recentes como, a transcrição dos relatórios técnicos da 

investigação do atentado de 11 de setembro em Nova York em quadrinhos. A 

linguagem texto e desenho, segundo os autores, facilita a compreensão do público 

em geral e é utilizada em manuais de instrução, além de publicidades de produtos e 

serviços, ou na educação, como livretos e revistas educacionais. Trata da 

abordagem de um problema tendo a visão de um designer, focado “no 

desenvolvimento de soluções impecáveis esteticamente e com novas 

funcionalidades, criando novas experiências, valor e, principalmente, significado 

para os consumidores” (BOER E BONINI, 2010, apud SANTOS, CRUZ E VIEIRA, 

2011, p.2). 

Moacy Cirne (1972) aponta que é na raiz do consumo que se localiza a maior 

importância dos quadrinhos e apresenta números sobre esse consumo e, se 

levarmos em consideração que ele realizou esse levantamento em 1972, podemos 

afirmar que esses números são atualmente muito maiores: 

 

 
 
Penaltus (Minduim): 700 jornais e 90 milhões de leitores diários nos 
Estados Unidos; Tintin: 15 milhões de álbuns vendidos na Europa; 
Astérix le légionnaire: tiragem de 1.500.000 exemplares; Popeye: 600 
jornais em 25 países; Li’l Abner (Ferdinando): 650 jornais e 50 
milhões de leitores diários nos Estados Unidos; Blondie (Belinda): 
1.600 jornais e 60 milhões de leitores diários nos Estados Unidos; 
Walt Disney (Pato Donald, Zé Carioca, Tio Patinhas, Mickey), no 
Brasil: 1.360.000 exemplares mensais (CIRNE, 1972, p.13). 

  

A dinâmica do consumo do nosso século aproxima qualitativamente os 

quadrinhos do cinema, da televisão e do rádio. O autor ressalta, que através dos 

tempos, a cultura popular tem se formado a partir de manifestações tidas no início 

como sub literárias. Para ele, problemas políticos jamais foram ou serão 

solucionados por qualquer espécie de arte, que, no máximo, só poderá apreendê-los 

ao nível da linguagem. Além da importância ideológica e social, os quadrinhos 

registraram uma problemática expressional de profundo significado estético, 

tornando-se a literatura por excelência do século XX. Diante de tal incomodidade, as 

estruturas acadêmico-intelectuais se abalaram e, já ineficazes para apreender as 

vanguardas poéticas, não perdoaram os criadores, estudiosos e divulgadores dos 

comics. Porém, esclarece: “não se pode justificar uma estória em quadrinhos ruim só 

porque é estória em quadrinhos”, parafraseando Umberto Eco. 
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Dar uma forma adequada a um conteúdo temático existente 'no 
estado criativo' supõe, pois, quase sempre, duas operações 
conjuntas: a retificação crítica da antiga forma e a produção da nova, 
num só e mesmo processo." [...] não se pode ler uma estória 
quadrinizada como se lê um romance, uma obra plástica, uma 
gravação musical, uma peça de teatro, ou até mesmo uma 
fotonovela ou um filme. São expressões estéticas diferentes, ocupam 
espaços criativos diferentes, manipulam materiais orgânicos 
diferentes. Embora haja um denominador comum para a leitura que 
se preocupa com manifestações e discursos artísticos, existem 
leituras particulares para cada prática estética (CIRNE, 1975, p.15). 

 

A origem dos quadrinhos pode ser apontada como europeia, mais 

precisamente na França, em 1827, pelo suíço Rodolphe Töpffer, autor de “M.Viex 

Bois”. Já a primeira história em quadrinhos colorida e com balões, segundo Santos, 

Cruz e Vieira (2011, p.4), foi Down Hogan’s Alley, conhecida no Brasil como, “O 

menino amarelo”, de Richard Outcault, em 1895.  

Álvaro de Moya (1986) ressalta que Rudolph Töpffer é um dos mais 

importantes ilustradores do mundo, tendo seu nome ligado ao de Hogarth, Doré, 

Busch e Cristophe, como um dos precursores da história em imagens, e tendo sido 

elogiado por Goethe: “é preciso admirar os motivos múltiplos que sabe expor em 

poucas figuras... Ele humilha o inventor mais fértil em combinações e podemos 

felicitar seu talento nato, alegre e sempre disposto”. Moya, destaca, ainda, a 

explicação de Töpffer no seu Annonce del’ Hisoire de M. Jabot, em 1831, para 

livrinho de natureza mista, de sua autoria: 

 

 

Ele se compõe de uma série de desenhos autografados em traço. 
Cada um destes desenhos é acompanhado de uma ou duas linhas 
de texto. Os desenhos, sem este texto, teriam significado obscuro, o 
texto, sem o desenho, nada significaria. O todo, junto, forma uma 
espécie de romance, um livro que, falando diretamente aos olhos, se 
exprime pela apresentação, não pela narrativa. Aqui, como um 
conceito fácil, os tratamentos de observação, o cômico, o espírito, 
residem mais no esboço propriamente dito, do que na ideia que o 
croqui desenvolve (TOPFFER apud MOYA, 1986, p.8). 

 

Santos, Cruz e Vieira (2011) explicam que, em seus primórdios como 

comunicação de massa, os quadrinhos foram desenvolvidos como tiras de jornal ou 

tirinhas, depois vieram os suplementos dominicais, nos quais o formato tabloide (43 
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x 28 cm), de língua inglesa, formou a segunda geração de quadrinhos. A 

necessidade de desenvolvimentos de histórias completas, deu origem às revistas 

em quadrinhos   em seus formatos tradicionais de 17 x 26 cm, conhecido como 

formato americano, e 13,5 x 9 cm, chamado de formatinho, muito comum no Brasil. 

E, segundo Nobu Chinen, Waldomiro Vergueiro e Paulo Ramos (2014), assim que 

passaram a adotar o recurso de continuidade, com a possibilidade de narrativas 

mais longas, os quadrinhos se inspiraram na literatura e passaram a adaptar obras 

literárias. 

Chinen, Vergueiro e Ramos (2014) apontam que um dos primeiros 

personagens de quadrinhos de aventura, foi Tarzan, que estreou nos jornais em 

1929, nos traços do desenhista Harold Foster. A série americana foi uma adaptação 

do romance de Edgar Rice Burroughs, lançado em 1912. A primeira editora 

americana a apostar na adaptação de clássicos da literatura, foi a Gilbert 

Publications, de Albert Kanter, que trouxe em 1941, a adaptação de Os três 

mosqueteiros, de Alexandre Duma. Segundo os autores (2014) no Brasil, a 

quadrinização de obras literárias tem certa tradição e teve como o primeiro romance 

quadrinizado, O Guarani, de José de Alencar, em 1937, assinado pelo pintor e 

historiador de arte Francisco Acquarone e foi editado em um álbum luxuoso pelo 

Correio Universal, do Rio de Janeiro. A segunda foi publicada pelo Diário da Noite, 

em São Paulo, em 1947 e um ano depois, a Editora Brasil-América Limitada (EBAL), 

do Rio de Janeiro, criada pelo jornalista Adolfo Aizen, iniciou a publicação de uma 

versão em português da Classics Illustrated, aqui denominada de Edição 

maravilhosa. Com 200 números publicados, a revista durou até 1960 e teve como 

primeira quadrinização brasileira, O Guarani, ilustrada pelo haitiano André Le Blanc, 

que mais tarde, foi assistente de famosos como Sy Barry e Will Eisner. 

Os autores ressaltam que além de Le Blanc, outros artistas faziam 

quadrinizações como Gutenberg Monteiro, José Geraldo e Ramón Llampayas. Uma 

das razões de diversas obras de José de Alencar terem sido quadrinizadas, é o fato 

de que já haviam caído em domínio público, e claro, os editores queriam dar 

destaque para autores, então, em evidência. Para Adolfo Aizen, as revistas em 

quadrinhos de sua editora, adaptadas de obras consagradas era uma estratégia 

corporativa para combater o preconceito contra as histórias em quadrinhos e ampliar 

seu público consumidor.   
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Em 1956, a Rio Gráfica e Editora, de propriedade do jornalista Roberto 

Marinho, grande rival de Aizen, lançou a série Romance em Quadrinhos, também 

dedicada a quadrinização de obras literárias brasileiras. Em São Paulo, a Editora La 

Selva, iniciada em 1952, sempre publicava em seus números alguma obra com 

fundo literário produzida no Brasil. Trouxe em seu primeiro número a adaptação de 

A Torre de D. Ramires, de Eça de Queiroz, com desenhos do consagrado artista 

português Eduardo Teixeira Coelho. O número 16 da revista inovou ao apresentar 

uma versão da vida de Zumbi dos Palmares diferente da aceita oficialmente: a 

narrativa elaborada pelo então jovem artista Álvaro de Moya, não aceitava a lenda 

de que Palmares teria se suicidado ao se ver cercado pelos inimigos, e apresenta 

graficamente, como ele foi assassinado pelos soldados que o perseguiam. 

Ainda em 1950, é possível identificar dois títulos de revistas em quadrinhos 

que publicavam adaptações literárias: Revista Ilustrada, da Editora de Revistas 

Sociais ERSOL Ltda, do Rio de Janeiro e Literatura em Desfile, da Editora Garimar, 

também do Rio de Janeiro. 

Essas adaptações literárias diminuíram sensivelmente no decorrer da década 

de 1960 e nas três décadas seguintes. Na década de 1990, a Editora Abril, de São 

Paulo, tentou a sorte na quadrinização de obras literárias, lançando o título Classics 

Illustrated (190-1992), tentando replicar no Brasil o aparente sucesso que então 

tinha nos Estados Unidos o relançamento desse título clássico pela Editora First 

Comics, com obras clássicas quadrinizadas por autores famosos dos quadrinhos de 

então. A experiência brasileira, no entanto, durou apenas 12 meses. 

 

 

Um trabalho que merece menção é a iniciativa do ilustrador Ruy 
Trindade, que vem trabalhando em adaptações literárias que 
preservam ao máximo o texto original. Trindade já fez as versões em 
quadrinhos de Capitães da Areia (1995), Os Pastores da Noite 
(1998), ambos de Jorge Amado; As Aventuras de Tibicuera (2002), 
de Erico Veríssimo, e Dom Casmurro, de Machado de Assis (2005). 
Todos os livros foram editados com apoio da Secretaria de Cultura 
da Bahia (CHINEN, VERGUEIRO E RAMOS,2014, p.24). 

 

Diferente de outros países, como os Estados Unidos, o Brasil não tinha 

incentivo fiscal para cultura. Pode-se dizer que isso só aconteceu de fato em 

meados da década de 1980, com a Lei 7505/86, conhecida como Lei Sarney, que 

abatia do imposto de renda incentivos artísticos e culturais. 
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Segundo Chinen, Vergueiro e Ramos (2014), aos poucos, projetos passaram 

a ser aprovados tanto com ajuda do governo, como de instituições, tendo 

possibilitado que muitas obras quadrinísticas de qualidade fossem publicadas. A 

ligação entre quadrinhos e literatura foi um dos primeiros elementos a ser 

considerado no financiamento cultural.   

De 2006, datam dois volumes da editora Domínio Público: Literatura em 

Quadrinhos, da publicação coletiva Ragú, de Recife. O primeiro traz autores 

estrangeiros e o segundo, escritores brasileiros como Olavo Bilac, Antônio de 

Alcântara Machado, Lima Barreto, Augusto dos Anjos, Machado de Assis e Medeiros 

de Albuquerque, com estilos narrativos bem distintos e traços muito variados. 

Desde 2006, o Programa Nacional Biblioteca na Escola, incluiu títulos de 

obras em quadrinhos nos colégios. Com isso, as biografias de personalidades 

históricas e adaptações literárias ganharam espaço nos últimos tempos dentro de 

várias editoras. Mesmo editoras sem nenhuma tradição com quadrinhos passaram a 

apostar no filão. Talvez Machado de Assis sirva de exemplo para ilustrar a ebulição 

que foi esse momento editorial brasileiro, sendo um dos autores mais adaptados 

neste século. As compras do Governo Federal - que, variavam entre 15 mil e 48 mil 

exemplares, a depender do ano – viu nos textos machadianos uma das portas de 

entrada para as listas do PNBE. 

O interesse no autor foi tanto que três obras dele tiveram mais de uma 

adaptação, feitas por editoras diferentes, no intervalo de poucos anos. Um dos 

fatores que contribuiu para que isso acontecesse, é o fato de o texto estar em 

domínio público. Dom Casmurro, em sua quarta adaptação, por Felipe Greco e 

Mário Cau, pela Devir, em 2013, figurou entre os finalistas das categorias ilustração 

e livros paradidáticos do Jabuti e foi incluída no Programa Nacional Biblioteca da 

Escola (PNBE), em 2014. 

Monteiro (2006) destaca que os clássicos adaptados, geralmente, são 

criações por encomenda, tendo como base somente obras de domínio público e 

que, por integrarem os cânones da literatura ocidental, têm mercado consumidor 

garantido nas nossas salas de aula e reforça ainda, que o prestígio da obra original 

e de seu autor são os fatores determinantes na hora de se escolher quais 

adaptações serão adotadas para leitura. 

Patrícia Pirota (2014) ressalta que há alguns anos colocar a obra de Machado 

de Assis e história em quadrinhos no mesmo lugar seria considerado uma heresia. 



74 
 

 

Propor uma análise que igualasse o maior autor brasileiro a uma linguagem nova e 

vítima de preconceito por parte dos estudiosos, seria visto como insânia. Para a 

autora, hoje os estudos sobre as histórias em quadrinhos estão sendo cada vez 

mais bem aceitos pela academia, e os estudiosos tem observado, classificado, 

analisado e divulgado a Nona Arte. Para ela, utilizar as histórias em quadrinhos, é 

uma alternativa válida para o ensino da leitura, e não apenas da leitura do código 

verbal, mas também uma leitura do mundo. Um mundo repleto de signos e símbolos 

que vão muito além do alfabeto escrito ocidental.  

 

 

Ousa-se dizer que os quadrinhos também são uma espécie de 
palimpsesto, tal qual a literatura machadiana; em sua primeira 
camada, mostram as tintas coloridas e os pincéis do entretenimento; 
enquanto na segunda, revelam a pena ferina do galhofeiro                   
que critica e discute a sociedade (PIROTA, 2014, p.106). 

 

Muitas adaptações de textos literários para os quadrinhos, além de manter o 

enredo, mantém a própria forma de construção narrativa da literatura, cuja principal 

característica é o uso da linguagem. Isso fica bastante evidente, nos três álbuns 

escolhidos para esse trabalho, o que será evidenciado durante a análise. 

 

 

Nos quadrinhos, é a união entre as linguagens do olhar e da palavra 
que propicia a organização do código narrativo, cujos elementos 
fazem parte da estrutura de qualquer narração, independente do 
suporte que a veicule. A materialização dos elementos narrativos 
como personagem, espaço, tempo, etc., é expressa por meio da 
visualidade imagética nas HQs, aspecto importante da sua 
contribuição e que será vital para o diálogo com o material literário 
que, por sua vez, revela recursos próprios de composição, 
organizado pela linguagem verbal (OLIVEIRA, 2008, p.179). 

 

Para Pina (2014), a literatura em quadrinhos é uma forma de produção 

artística que se expõe como intervalar, pois em sua própria denominação conjuga 

duas linguagens originalmente polarizadas. O problema que cerca a literatura 

canônica, atualmente, é que as obras estão longe do universo tecnológico, visual e 

informatizado das crianças e dos jovens. Esses ambientes não são criados em cima 

de clássicos literários, mas sim a partir de novelas, filmes, games, blogs. Assim, a 

segundo a autora, a leitura da palavra literária fica cada vez mais rara.  
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Atualmente, as práticas culturais são viabilizadas pelo capitalismo, 

demandando prioritariamente a expectativa do consumidor, logo, se esse 

consumidor for criança ou jovem. A linguagem quadrinística adequa-se muito mais 

intensamente a suas expectativas e competências. Para a autora, os textos 

adaptantes, resultantes do processo dialógico, não deixam os textos adaptados 

serem esquecidos e se apresentam como formas artísticas inovadoras. Estes podem 

ser lidos sem que os leitores conheçam os textos de partida, pois tem coerência 

própria. Os originais estão sempre abertos a releituras, tanto os de partida quanto os 

de chegada. O processo de adaptação é infinito. 

 

 

Outro aspecto interessante das adaptações é que, muitas vezes, 
trazem páginas complementares, que mostram o processo da 
adaptação, a criação das imagens, a colorização, a escolha dos 
trechos do texto de partida que comporão os recordatórios ou que 
entrarão nos balões, etc. Esse detalhe editorial denuncia a quem a 
adaptação se dirige, o público que quer atingir. Esses “Segredos da 
Adaptação” inserem o leitor no processo de tradução, o que 
evidencia que o texto de chegada difere do de partida, mas se 
relaciona com ele pela intertextualidade. Eles educam pela ludicidade 
da arte não buscam mostrar como o texto de chegada se parece com 
o de partida, buscam, sim, ressaltar a natureza artística daquele, 
afirmando-o enquanto sua diferença, não em sua similaridade (PINA, 
2014, p. 226).  

 

As adaptações podem funcionar muito bem como alternativas aos resumos 

literários implantados nos livros didáticos, trazendo o lúdico para as crianças e 

adolescentes, abrindo caminho para construção de formas críticas de lidar com a 

ficção e o real. 

A linguagem dos quadrinhos é seu diferencial. A sua leitura pressupõe um ato 

complexo de abstração e de síntese por parte do leitor. É ele quem dá movimento e 

continuidade a sua imaginação e com isso, os quadrinhos brincam com as 

competências e habilidades dos leitores, ampliando-as. 

A partir de 2007, o mercado brasileiro começou a retomar, não só nas 

escolas, mas também em suas livrarias, muitas edições das Histórias em 

Quadrinhos, desde então, o interesse do público aumentou, bem como a quantidade 

de publicações do gênero. Há uma grande divulgação por parte de jornais, TV e 

internet, começaram congressos voltados para os estudiosos e amantes da área, 

como a Jornada Internacional da História em Quadrinhos, que está em sua quarta 
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edição, promovido pela USP e a Comic Con Experience, que realizou sua 3ª edição 

de 1 a 4 de dezembro de 2016, no São Paulo Expo e acontece no Brasil nos moldes 

das Comic Cons realizadas em diversas partes do mundo, que reúne fãs e 

profissionais de quadrinhos.  

 

 

Esse quadro é visto com bons olhos por todos os envolvidos no 
processo de produção, circulação e consumo dos quadrinhos: o 
artista sente-se privilegiado e vê garantido seu mercado de trabalho; 
o editor tem a chance de investir em um gênero em ebulição e 
diversificar o catálogo; o livreiro vê seu público ampliar-se e trazer 
novas demandas; o professor depara-se com possibilidades de 
estudo em sala de aula antes impensadas; e o leitor expande sua 
sensibilidade ao entrar em contato com uma nova experiência, uma 
linguagem até então pouco usual (MARIANA CONSE MORAES 
ARCURI, 2013, p. 238). 

 

Muitos críticos acreditam que a adaptação de uma obra literária acaba por 

simplificar a obra original. Arcuri (2013) discorda e acrescenta que boas adaptações 

costumam construir-se com base na tradução, na revisitação, não apenas do 

enredo, mas também do estilo do autor, da atmosfera por ele criada, num diálogo 

inquieto entre o original literário e os quadrinhos. Uma adaptação, que se preze, 

privilegia o estilo da narrativa dos quadrinhos, não somente os estilos tipicamente 

literários encontrados no original, ainda que trate de pontos altos da obra que se 

pretende adaptar. Para a autora, há no mercado muitas adaptações literárias em 

que o desenho não conta a história, mas apenas ilustra o texto contido no balão. 

Porém, a narração frequente vem da própria imagem, que soberana se deve bastar. 

A escola brasileira de quadrinhos conseguiu se distanciar dos modelos 

fundadores, franco-belga e americano, para tecer originalidade, qualidade e 

inventividade. “No Brasil, os traços são plurais, regionais, e constantemente 

dialogam entre si e com outras escolas do mundo. Diversidade e riqueza não faltam 

nessa linguagem; é necessário, pois, contempla-la mais detidamente”. (ARCURI, 

2013, p. 249). 

Assim como a literatura, os quadrinhos têm seu estilo próprio de texto (e 

imagens) e para total compreensão é preciso saber ler essa arte sequencial, 

compreender sua estética é fundamental e isso só é possível através da 

continuidade das imagens. Will Eisner (1989), em seu livro Quadrinhos e Arte 

Sequencial, explica como esse processo acontece:  
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A função fundamental da arte dos quadrinhos (tira ou revista), que é 
comunicar ideias e/ou histórias por meio de palavras e figuras, 
envolve o movimento de certas imagens (tais como pessoas e 
coisas) no espaço. Para lidar com a captura ou encapsulamento 
desses eventos no fluxo da narrativa, eles devem ser decompostos 
em segmentos sequenciados. Esses segmentos são chamados 
quadrinhos. Eles não correspondem exatamente aos quadros 
cinematográficos. São parte do processo criativo, mais do que um 
resultado da tecnologia (EISNER, 1995, p.38). 

 

Eisner (1989) descreve a dificuldade do artista sequencial em se fazer 

entender, já que ele “vê” pelo leitor, pois a narrativa é preciso ser reconhecida antes 

de ser analisada. Logo, é preciso dispor a sequência de eventos de maneira que as 

lacunas sejam preenchidas. Conhecida a sequência, o leitor pode fornecer os 

eventos intermediários, a partir de sua vivência. O artista precisa fazer brotar na 

sequência das imagens o que é comum à vivência do leitor. 

Por outro lado, segundo Selma de Fátima Bonifácio (2005), outros autores 

destacam que a especificidade dos quadrinhos, em relação às outras 

representações gráficas, está além da sequenciação, e descreve que, histórias em 

quadrinhos são uma forma de representação diversa da ilustração, da caricatura e 

do cartoon.  A simples constatação do seu caráter de série organizada através de 

um uso conceitual do tempo não só é suficiente, como também nos coloca em 

presença de uma estrutura figurativa original. A complexidade da sua linguagem não 

reside unicamente nesse fator. Quando examinamos a relação de texto e imagem na 

ilustração, caricatura etc., já constatamos a autonomia entre um e outro, e 

exemplifica mencionando Richard Outcault, que na sua história The Yellow Kid, 

quando colocou textos dentro do quadrinho e encerrou-os dentro do balão, estava 

fazendo mais do que mudar a localização das palavras em relação às figuras. 

De acordo com a autora, a inclusão de palavras no campo imagístico implicou 

numa transformação do seu uso, acrescentando conotações e algumas vezes 

alterando o seu significado: 

 

 

As palavras sofreram um tratamento plástico; passaram a ser 
desenhadas; o tamanho, a cor, a forma, a espessura, etc., tornaram-
se elementos importantes para o texto. Quando um personagem diz: 
– Oba! E isto é escrito no balão com letras pequenas e miúdas 
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significa “falando baixo, com cuidado”. Ao contrário, desenhada com 
letras grandes e espessas quer dizer “falando alto, exaltado”. Dois 
sentidos diversos são dados pela mesma palavra através de 
tratamentos formais diferentes. É evidente que o desenho da palavra 
existe também fora do campo das imagens. Mas nesse caso de 
existir uma conexão e uma síntese que se estabelece entre (e ao 
mesmo tempo) a linguagem analógica das imagens e a digital das 
palavras. É exatamente nessa concomitância que está a importância 
dos mencionados transporte e tratamento do texto, nessa relação 
organizada entre a informação analógica e a abstrata que criam um 
conjunto novo, possibilitando um conhecimento rápido e preciso 
(KLAWA e COHEN (1977, p.112-113 apud BONIFÁCIO, 2005, p.62). 

 

A linguagem dos quadrinhos, para Bonifácio (2005), mesmo estando em 

constante movimento e transformação, é aprendida pelos leitores autonomamente, 

se dominam um mínimo de leitura textual.  E ressalta que a composição do sentido é 

dada por vários elementos além do texto: desenhos, cores, tons, expressões faciais, 

tamanho dos tipos, tamanho e disposição dos quadros, enquadramentos, ritmo, etc., 

cujo significado é aprendido intuitiva e paulatinamente. Para a autora, os quadrinhos, 

por trazerem essas características de ponte entre os textos e as imagens, são 

recursos didáticos importantes e um elemento que pode suavizar a passagem de um 

mundo oral e visual para o mundo da escrita. 

Os quadrinhos mobilizam conhecimentos históricos, seja com finalidade de 

vender lazer, seja com finalidade educativa. É interessante considerar que estão 

recompondo um conhecimento cuja principal referência é o texto escrito (a História 

ciência), mas trazendo também um conjunto de outras referências vindas de várias 

fontes, como por exemplo, à identidade visual de um determinado grupo, o 

imaginário referente a diferentes temas que estruturam o social, as informações e 

narrativas que circulam no cotidiano, os boatos, as histórias dos mais velhos, o 

conhecimento produzido e reproduzido para necessidades imediatas, etc. 

Na opinião de Sonia M. Bibe Luyten (1985), as HQs marcaram a história do 

século XX, acompanharam toda espécie de evolução e forneceram, nas últimas 

décadas, subsídios para todos os meios de comunicação e para as artes. Para a 

autora, é uma forma de arte adequada à nossa era: fluida, apesar de intensa e 

transitória, a fim de dar espaço permanente às formas de renovação. 

Pina (2014), em seu livro A literatura em Quadrinhos: formando leitores hoje, 

expõe que os quadrinhos trazem estratégias visuais de narrativa que encenam 

estratégias literárias e/ou cinematográficas, recursos fotográficos, de computação 
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gráfica, mas que de tudo isso se distinguem, mesmo lidando com o realismo, a 

observação, o naturalismo dos detalhes. As imagens quadrinísticas, por serem 

estáticas e colocarem em interação elementos diferenciados, captam e fixam mais 

intensamente a atenção do leitor. 

 

 

Mesmo não oferecendo uma reprodução completa do texto original – 
o que indicia a criatividade do adaptador –, as traduções 
quadrinísticas de obras literárias atraem as crianças e os jovens para 
o mundo do impresso, fazem-nos manusear belas edições, levam-
nos a usar seu tempo percorrendo o papel com os olhos encantados 
pelas cores, pelos traços, pelos balões[...] O mediador de leitura não 
pode simplesmente levar a adaptação, sem contextualizar a obra 
fonte, e, certamente, sem discutir as tramas da apropriação. Entre os 
mediadores de leitura encontram-se os pais, os professores, os 
editores, os tradutores, os ilustradores, os roteiristas, que não 
apenas constroem a palavra adaptada, como também deixam 
implícito nela, a partir de suas combinações e provocações, guias de 
apropriação da nova obra, direcionados ao público que desejam 
atingir (PINA, 2014, p.35-37). 

 

Percebe-se, pois, que a adaptação é uma maneira de aproximar a literatura 

de diversos públicos, sejam crianças e jovens em formação escolar, ou adultos 

amantes da nona arte. Claro que o mercado editorial ganha com isso, assim como 

designers e roteiristas, porém, os maiores favorecidos são os leitores, que podem 

escolher, entre tantos títulos, o resgate de clássicos que jamais serão esquecidos, 

graças a arte de adaptar e (re)contar histórias. 

Adaptar-se às novidades, aos meios tecnológicos, aos novos leitores é assim 

que Dom Casmurro permanece em cena, através das três adaptações para as 

histórias em quadrinhos, mais de um século depois de sua escrita original. 

Para que possamos entender melhor como surgiram e quais as referências 

utilizadas em cada uma das adaptações, faremos uma imersão no desenvolvimento 

das três Graphic Novels, para perceber um pouco mais o universo dos roteiros e 

designes dessas leituras surgidas a partir de um clássico literário. 

A primeira adaptação é de 2012, tem roteiro de Ivan Jaf e arte de Rodrigo 

Rosa e foi editada pela Ática, de São Paulo. Rodrigo Rosa, é nascido em Porto 

Alegre (1972). Cartunista, ilustrador, quadrinista e jornalista formado pela PUC/RS. 

Trabalha profissionalmente desde os 14 anos com tiras no jornal Oi! Menino Deus. É 

ex-integrante da Editoria de Arte, do jornal Zero Hora e ilustrador de livros infantis 
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como Os Meninos da Rua da Praia (de Sérgio Caparelli), O Negrinho do Pastoreio e 

Outras Lendas Gaúchas (de Carlos Urbim), Um Passeio pela África (de de Alberto 

da Costa e Silva), As Aventuras de Tibicuera (de Erico Verissimo), entre outros. 

Cartunista e chargista colaborador de jornais e revistas nacionais com mais de 20 

prêmios em salões de humor no Brasil e no exterior. É ainda, conselheiro da SIB 

(Sociedade Ilustradores do Brasil) desde 2004 e quadrinista, autor das adaptações 

Os Sertões, a Luta (de Euclides da Cunha, com roteiro de Carlos Ferreira) Dom 

Casmurro (de Machado de Assis, com roteiro de Ivan Jaf), O Cortiço (de Aluísio 

Azevedo, com roteiro de Ivan Jaf) e de Kardec (roteiro de Carlos Ferreira), entre 

outros3. 

O carioca Ivan Jaf (1957) é autor de mais de cinquenta livros, principalmente 

voltados para o público juvenil, várias peças teatrais e roteiros para o cinema. Como 

roteirista de histórias em quadrinhos, começou sua carreira em 1979, na editora 

Vecchi, criando narrativas de terror junto de alguns dos mais consagrados 

desenhistas nacionais. Na década de 1990, em parceria com o renomado argentino 

Solano Lopes, publicou histórias de ficção científica e de terror na revista italiana 

Skorpio. Na coleção Clássicos Brasileiros em HQ, assina também outros roteiros, 

como os de O Guarani e de A escrava Isaura 4. 

Os autores destacam que para adaptar um clássico é preciso, além de 

conhecer a obra original a fundo, buscar muitas referências para recriar a 

ambientação correta que se relacione com a época. Para isso, é necessária muita 

pesquisa. E tudo começa com a elaboração de um roteiro, com as cenas descritas 

quadro a quadro, com todos os detalhes. Com o roteiro em mãos, os desenhos 

podem ser elaborados e precisam captar as nuances do original e coloca-las no 

papel. A primeira coisa a ser feita são os esboços a lápis, só depois é realizada a 

arte final com caneta ou nanquim, por fim, esta é colorida no computador, as cores 

também influenciam na dramaticidade das cenas. O autor ressalta que: “a pesquisa 

para compor o vestuário das personagens e a ambientação da história foi 

importantíssima [...] também foi essencial compreender como as pessoas interagiam 

                                            
3 Dados retirados do site do artista. Disponível em:< http://rodrigorosa.com/About-RODRIGO-ROSA> 

Acesso em: 06.12.2017 
4Informações retiradas do site Design Innova. Disponível em:< 

https://designinnova.blogspot.com.br/2012/05/obra-prima-de-machado-de-assis-dom.html>. Acesso 
em: 06.12.2017 

http://rodrigorosa.com/About-RODRIGO-ROSA
https://designinnova.blogspot.com.br/2012/05/obra-prima-de-machado-de-assis-dom.html
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na época para criar as cenas nas quais ganha destaque o subentendido” (JAF, 

IVAN, 2012, p.85). 

Em entrevista5 cedida a Livraria da Folha, os autores dizem que normalmente 

quando outras pessoas desenham Dom Casmurro, o foco é no rosto do filho de 

Bento e Capitu, mostrando total semelhança com Escobar, o que faz com que 

Capitu seja de fato incriminada pelo adultério. Então, a maior preocupação deles foi 

esconder o rosto do menino, com uma brincadeira de “esconde-esconde, e assim 

mantiveram o mistério da história de Machado. 

Outro detalhe dos quadrinhos que eles apontam é que, os personagens que 

são bem escritos por Machado na obra original, serviram de fonte de informação 

para o desenvolvimento dos desenhos, porém, alguns, como o Bento, que não tem 

muitas características descritas, vai mais de uma “carga interior”, de sentir o 

personagem para desenvolver os lay-outs. 

Apresentamos parte do roteiro, referente a cena em que Bento tem uma crise 

de ciúmes, e logo na sequência o original, para visualização e melhor compreensão 

de como “nasce” a adaptação: 

 

 

Figura 4. Roteiro de Ivan Jaf 

Fonte: JAF, Ivan. Dom Casmurro/Machado de Assis; roteiro Ivan Jaf; 

arte Rodrigo Rosa. 1.ed. São Paulo; Ática, 2012 

 

                                            
5 Entrevista pode ser lida e ouvida em:< http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1097834-ilustre-

ciumento-da-literatura-ganha-versao-em-hq.shtml>. Acesso: 06.12.2017 

http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1097834-ilustre-ciumento-da-literatura-ganha-versao-em-hq.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1097834-ilustre-ciumento-da-literatura-ganha-versao-em-hq.shtml
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Figura 5. Versão Final de Rodrigo Rosa  

Fonte: JAF, Ivan. Dom Casmurro/Machado de Assis; roteiro Ivan Jaf; 

arte Rodrigo Rosa. 1.ed. São Paulo; Ática, 2012 

 

 Parece ter uma intenção dos roteiristas e designs dos quadrinhos em fazer o 

elo entre a obra original e as suas, seja através dos traços das personagens, seja na 

escrita do texto, ou então, dando ênfase as passagens mais intrigantes do livro. 

 O site Conexão Comix, inicia seu texto sobre a segunda adaptação, produzida 

pela Editora Nemo de São Paulo, feitas por Wellington Srbek e José Aguiar (2015) 

com o seguinte questionamento: “Tem como apresentar algo de novo de um 

romance escrito em 1899 e que já foi revisto, estudado e adaptado por inúmeras 

mídias e linguagens?” (CONEXÃO COMIX,s/d. Disponível em: 

http://blog.comix.com.br/dom-casmurro-editora-nemo/. Acesso, 02/09/2017). Ao 

responder, tece elogios aos adaptadores: 

 

 

Percebe-se que as ilustrações foram pensadas para provocar uma 
experiência inspiradora nos jovens leitores, principalmente naqueles 
que estão começando a descobrir os mistérios e os prazeres da arte 
sequencial e dos clássicos da literatura. O quadrinista se utilizou das 

http://blog.comix.com.br/dom-casmurro-editora-nemo/
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inúmeras possibilidades e ferramentas da linguagem dos quadrinhos 
para alcançar uma qualidade gráfica inimaginável com uma 
ilustração de muita originalidade e fácil identificação pelo leitor, 
embora seja uma história de ficção com bastante fantasia e 
estímulos. O resultado de todo esse trabalho é uma releitura de um 
clássico de forma acessível a todas as idades. Vale muito a pena! E 
a resposta para a minha pergunta inicial não poderia ser outra a não 
ser SIM. A adaptação Dom Casmurro de Machado de Assis é uma 
incrível fusão de roteiro e ilustração totalmente estimulante para 
leitura! Aprovado como leitora e como educadora. Terminei o livro 
com o gostinho de quero mais (CONEXÃO COMIX,s/d. Disponível 
em: http://blog.comix.com.br/dom-casmurro-editora-nemo/. Acesso, 
02/09/2017). 

 

Em outro site, o “Quadrinhofilia”, há uma descrição de como o livro adaptado 

para quadrinhos, também mantem a fidelidade com a obra original: 

 

 

Adaptação do romance clássico de Machado de Assis. O roteirista 
Wellington Srbek preserva o texto machadiano, reunindo os 148 
capítulos curtos que integram a obra original em 20 partes. O 
realismo da obra é também transposto nos traços de José Aguiar, 
que trazem dois estilos para diferenciar a narração feita por 
Casmurro dos fatos que ele narra. (QUADRINHOFILIA, 2013. 
Disponível em:< http://quadrinhofilia.com.br/projetos/dom-
casmurro/>. Acesso: 07/04/2016). 

 

Wellington Srbek6 nasceu em Belo Horizonte em 1974, é graduado em 

História, mestre e doutor em Educação pela UFMG. Criador, editor, pesquisador, 

tradutor e professor de quadrinhos. Autor de textos informativos, escritor em verso e 

prosa. De 2006 a 2010, escreveu roteiros de HQ e textos informativos para diversas 

empresas e editoras, como Grupo Ediouro e Editora Ática. Produziu entre 2007 e 

2013 os roteiros da série juvenil "Biografias Salesianas", para a Rede Salesiana de 

Ensino, e entre 2009 e 2011 foi responsável pela criação e roteiros da série 

"Pratique Gentileza", para a Rádio Itatiaia, Fiat e Unimed-BH. De 2011 e 2014, foi o 

editor do selo Nemo do Grupo Autêntica, tendo editado mais de 80 títulos, entre 

novas HQs nacionais e obras inéditas de alguns dos maiores nomes dos quadrinhos 

internacionais. Em 2015, publicou e-books de poemas pela plataforma da Amazon, 

em 2016, escreveu textos para a exposição "Ocupação Glauco" do Itaú Cultural em 

SP e, em 2017, lançou pela Balão Editorial a reunião de artigos "Super-heróis: Um 

                                            
6 Mais sobre o autor em seu blog: http://wellingtonsrbek.blogspot.com.br/ 

http://blog.comix.com.br/dom-casmurro-editora-nemo/
http://quadrinhofilia.com.br/projetos/dom-casmurro/
http://quadrinhofilia.com.br/projetos/dom-casmurro/
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fenômeno dos quadrinhos". É roteirista de HQs autorais, revistas institucionais, 

edições infanto-juvenis e adaptações literárias. Suas publicações mais recentes são 

os álbuns "Solar: História de Origem", de julho de 2014, "Solar: O Caminho do 

Herói", de junho de 2015, e a revista digital "Solar: Edição Especial", de agosto de 

2016, lançados pelo selo Mais Quadrinhos. 

José Aguiar é um dos responsáveis pelo site Quadrinhofilia7. É artista, arte-

educador formado pela FAP (Faculdade de Artes do Paraná) e quadrinista premiado 

com obras publicadas no Brasil (Vigor Mortis Comics, Ato 5, Revolta de Canudos, 

Dom Casmurro em Quadrinhos, MSP50, entre outras) e França (série Ernie Adams). 

Publica as tiras Nada Com Coisa Alguma no jornal Gazeta do Povo e também as 

tiras Folheteen, no Guia Curitiba apresenta (publicação da Fundação Cultural de 

Curitiba). É um dos criadores e curadores do Cena HQ, evento que realiza leituras 

dramáticas de HQs no Teatro da Caixa. Foi curador e co-criador da Gibicon – 

Convenção Internacional de Quadrinhos de Curitiba. Seus mais recentes livros 

publicados foram Folheteen - direto ao ponto e Reisetagebuch - Uma viagem 

ilustrada pela Alemanha. 

A terceira adaptação, feita pela Devir Livraria, de São Paulo,  é a mais 

completa e foi a mais demorada. Foi realizada por Felipe Greco e Mario Cau8. Felipe 

Greco Felipe Greco (1967) é gaúcho de Uruguaiana (RS). Reside em São Paulo 

desde 1985. Em 1991, venceu o concurso literário promovido pela Fiat do Brasil, 

com o conto "Anjo provisório". Em 2001, publicou o livro de contos "Caçadores 

Noturnos" (Desatino, SP); em 2003, "O coveiro, uma fábula marginal" (Desatino, 

SP); em 2004, um artigo em obra coletiva, "Getúlio Vargas, um político 

camaleônico", in "Política e conflitos internacionais" (Revan, RJ). Em 2005, inspirado 

em uma história real, escreveu "As aventuras de Lilika" (infantil, ainda inédito). 

Atualmente, está escrevendo um texto juvenil, "Memórias do asfalto". Convidado 

pelo editor-chefe da GMagazine (Fractal, SP), escreveu vários contos que foram 

publicados naquela revista. Para teatro, escreveu em 2005 "Um bolero no escuro" 

(inédito). Tem dois roteiros filmados: “Atração Satânica” (1987) e “The ritual of death” 

(1990). 

                                            
7 Texto retirado do site Quadrinhofilia, disponível em: < http://quadrinhofilia.com.br/jose-aguiar/>. 

Acesso: 12.12.2017 
8 Fontes: http://biografias.netsaber.com.br/biografia-4751/biografia-de-felipe-greco e 

http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/mario-cau/7697  

http://quadrinhofilia.com.br/jose-aguiar/
http://biografias.netsaber.com.br/biografia-4751/biografia-de-felipe-greco
http://www.guiadosquadrinhos.com/artista/mario-cau/7697
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Mario Cau (1984) é quadrinista e ilustrador, desenhista compulsivo e multi-

tarefa, produz a HQ autoral “Pieces”, onde explora pequenos momentos cotidianos, 

convidando o leitor a uma reflexão sobre os mesmos. Membro do premiado coletivo 

independente Quarto Mundo, participou de várias revistas e antologias, no Brasil e 

no exterior, como Nanquim Descartável, Café Espacial, Quadrinhópole, Contos da 

Madrugada, Machado, Short Stack, Heavy Metal, Negative Burn, Layer Zero, entre 

outros. Integrou o time do elogiado MSP+50, livro em homenagem aos 50 anos de 

carreira de Maurício de Sousa. Publicou pela Balão Editorial a edição especial “NÓS 

– Dream Sequence Revisited”, misto de HQ, relato de produção da obra e uma 

animação em “motion comic”. É professor da Pandora Escola de Artes em 

Campinas, São Paulo. Pieces foi indicada ao Troféu HQ Mix em 2010 e 2011, na 

categoria Publicação Independente de Autor e o autor na categoria Desenhista 

Revelação. 

Na adaptação de Dom Casmurro, foram seis anos trabalhando sem número 

de páginas determinado, o que normalmente não acontece na maioria das 

adaptações, e rendeu um livro de 232 páginas, separado em cinco partes: 

Promessa; Namoro; Seminário; Casamento; Separação.  

 Em entrevista para Paulo Floro, da Revista O Grito, em 2013, os adaptadores 

da obra relatam como foi a experiência: 

 

 

Esse trabalho serviu para que eu revisitasse certas resistências em 
relação ao autor. Arte, para mim, é encontro. Você não pode forçar 
ninguém a gostar de algo, seja o que for (pintura, cinema, música 
etc.). Ao forçar a leitura de certas obras, por exemplo, “o tiro sai pela 
culatra”: em vez de novos leitores, você acaba criando inimigos dos 
livros[...]. Espero que nossa adaptação de Dom Casmurro também 
funcione como um bom convite para que leitores de quadrinhos 
sintam vontade de ler o texto original (GRECCO apud FLORO, 
Revista “O Grito”, 2013) 

 

  O quadrinista se rendeu aos encantos machadianos e descreve o que tentou 

transpor para o papel, de forma a contar da mesma maneira que Machado de Assis 

a história de Bento e Capitu: 

 

 

[...] Machado foi um gênio. O jeito de escrever, sobre coisas comuns, 
mas temperadas com tantas outras sacadas narrativas, à frente do 
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seu tempo […]. Especificamente sobre Dom Casmurro, ainda me 
fascina que ele nunca tenha dado uma resposta para a questão 
crucial da obra. E melhor do que isso, a história é narrada pelo 
próprio Bento, que é um homem difícil, ciumento, mimado. A opinião 
dele é distorcida, não é verdade absoluta. E isso tendência o leitor a 
acreditar nele. É um autor de camadas, de sutilezas, de subtramas 
elaboradas, e sabia como usar recursos de texto para criar 
experiências únicas (CAU apud FLORO, Revista “O Grito”, 2013). 

  

Drielly Joanna Silva Xavier, Luciane Aparecida Silva Soares e Michelle 

Santos Teixeira (s/d), ressaltam que os leitores atuais estão distantes daqueles do 

século XIX e são caracterizados pela multiplicidade e rapidez. E explicam que isso 

não significa que os mesmos não tenham diversidade de leitura, apenas que, estão 

conectados ao universo midiático, fazendo com que muitos se afastem dos cânones 

literários e reforçam:  

 

 

Nesse sentido, as adaptações são um possível caminho de permitir 
aos jovens uma aproximação com as obras canônicas, que também 
são leituras importantes ao seu crescimento, desde que a leitura 
atue uma mudança. Assim, em formas de outras linguagens, como 
o cinema, a TV, os quadrinhos, é necessário que se chegue até o 
mundo do estudante, do leitor atual, e através disso, transformar 
este leitor de maneira que ele esteja apto a perceber de forma 
crítica e reflexiva as múltiplas linguagens que os circundam 
(XAVIER, SOARES E TEIXEIRA, s/d, p.3). 

 

A partir das três histórias em quadrinhos, adaptadas da obra original Dom 

Casmurro, apresentamos trechos em que os roteiros se mantem próximos ao texto 

de Machado de Assis. Para facilitar a leitura, chamaremos adaptação de Rodrigo 

Rosa e Ivan Jaf (2012) de HQ1, a de Felipe Greco e Mario Cau (2012) de HQ2 e a 

de Wellington Srbek e José Aguiar (2015) de HQ39. Os recortes serão 

apresentados sempre nessa sequência. Optamos, primeiramente, por uma análise 

textual, e faremos uma análise das imagens, focando nosso olhar para a 

personagem Capitu, na sequência. 

 

                                            
9 Todas as imagens apresentadas referem-se as seguintes fontes e seguem essa ordem: JAF, Ivan. 
Dom Casmurro/Machado de Assis; roteiro Ivan jaf; arte Rodrigo Rosa. 1.ed. São Paulo; Ática, 2012. 
GRECO, Felipe. Dom Casmurro/ Machado de Assis. [adaptação e roteiro de] Felipe Greco; 
[ilustrações de] Mario Cau; [prefácio de] Paulo Ramos. São Paulo: Devir, 2012. 
SRBEK, Wellington. Dom Casmurro/Machado de Assis/ roteiro de Wellington Srbex; Ilustrações de 
José Aguiar – 1e.d, 2.reimp – São Paulo: Editora Nemo, 2015. 80p. il 
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No primeiro capítulo da obra original, ao explicar o porquê do nome apelido 

Dom Casmurro, Machado descreve: “Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de 

fidalgo” (ASSIS, 2008, p.7). Nos três quadrinhos, os textos apresentados se 

mantêm igual ou muito próximo da escrita machadiana: 

 

 

Figura 6: Dom veio por ironia -  HQ1, p.5, HQ2, p.11, HQ3, p.4 

  

Ao relembrar por que se pôs a escrever toda a história de sua vida, desde 

menino até o momento de sua velhice, Bento cria um ar nostálgico e ao mesmo 

tempo incomparável, ou insubstituível, como se aquele dia tivesse ditado todo o 

rumo de sua trajetória, para tanto usa a frase: “Eia, comecemos a evocação por 

uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu” (ASSIS, 2008, p.9).  

Para manter essa ênfase dada por Machado, os quadrinistas também fizeram 

questão de usar tal passagem em seus livros: 

 

 

Figura 7: Uma célebre tarde de novembro: - HQ,1 p.7, HQ2, p.13, HQ3, p.6 

  

“Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a 

filha do Tartaruga, e está é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a 

senhora terá muito que lutar para separá-los” (ASSIS, 2008, p. 9-10). Nessa 

passagem do livro, começa de fato todo o sofrimento de Bento, já que após essa 

observação do agregado José Dias, Dona Glória percebe que está na hora de 

colocar o filho no seminário. Os quadrinistas também mantiveram essa escrita: 
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Figura 8: Se eles pegam de namoro - HQ1, p.7, HQ2, p.12, HQ3, p.7 

 

Notamos que o texto quase sempre é apresentado dentro de balões que, 

segundo Eisner (1989), tenta captar e transmitir o som. A disposição dos balões 

contribui para a medição do tempo e são sempre dispostos numa sequência 

determinada para que o diálogo ocorra na ordem correta. 

 

 

Albert Eistein, na sua Teorio Especial (Relatividade), diz que o 
tempo não é absoluto, mas relativo à posição do observador. Em 
essência, o quadrinho faz desse postulado uma realidade. O ato de 
enquadrar ou emoldurar a ação não só define seu perímetro, mas 
estabelece a posição do leitor em relação à cena e indica a duração 
do evento (EISNER, 1989, p.28). 
 
 

Outra característica importante para destacar o tempo é o fato da cena estar 

dentro do quadro. Isso serve como uma pontuação do texto, separando as cenas e 

os atos, por isso sempre há uma sequência a ser seguida, tanto na montagem, 

quanto na leitura. As linhas em torno de cada uma das ações, além de conter ou 

dar segmento à ação, servem também para separar ou decompor o enunciado total, 

criando assim o “timing” perfeito das ações, dando movimento ao que está sendo 

visto e lido, já que normalmente lemos a imagem juntamente com o texto, ainda que 

seja possível fazê-la separadamente. 

Voltando ao texto machadiano, destacamos que a grande característica da 

personagem José Dias, descrita por Bento, é que ele amava superlativos, fato esse, 

evidenciado nos três quadrinhos: 
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Figura 9: Ele amava superlativos - HQ1, p.7, HQ2, p.13, HQ3, p.10 

 

Capitu aparece, de fato, quando Bento vai ao seu encontro e a pega 

escrevendo os nomes dos dois no muro de seu quintal e sua mãe a chama dizendo: 

“Deixa de estar esburacando o muro, vem cá” (ASSIS, 2008, P.22).  Como se a 

selar o amor, o muro dizia o que sentiam, já que ambos permaneciam calados 

apenas de mãos dadas e olhar fixo um no outro. Dessa maneira Machado descreve 

o momento em o coração dos dois realmente se encontram. E como não há a 

possibilidade de não retratar essa cena, os quadrinhos a trazem, cada um a sua 

maneira, mas sem perder o tom machadiano: 
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Figura 10: Deixa de estar esburacando o muro - HQ1, p.11, HQ2, p.16, HQ,3 p.12 

 

Desde o início do livro, Capitu é descrita como uma menina com ares de 

mulher. Seu pai, Pádua, faz menção ao tamanho da mocinha que crescia rápido 

para os padrões da época: “Quem dirá que esta pequena tem 14 anos? Parece 17” 

(ASSIS, 2008, p.25).  Faz-se importante essa descrição, já que Capitu parece ser 

mais madura que o normal, mostrando que crescia não só fisicamente, mas 

também psicologicamente mais rápido, o que a fazia perspicaz em suas saídas das 

situações difíceis e inusitadas. Tão relevante essa ressalva, que se mantem em 

todas as obras apresentadas: 

 

 

Figura 11: “Quem dirá que esta pequena tem 14 anos?” - HQ1, p.13, HQ2, p.20, HQ,3 p.14 

  

Capitu ao receber a notícia de que Bento irá para o Seminário, revolta-se 

contra Dona Glória e após um longo silêncio deixa escapar com fúria seu 

sentimento: “Beata! Carola! Papa-missas!” (ASSIS, 2008, P.28). Bento fica sem 

entender direito, já que ela e sua mãe se davam muito bem, porém, esse 

descontrole confirma que Capitu, tinha sim, amor por Bento. O que não podia ser 

deixado de lado pelos outros autores: 
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Figura 12: “Beata, carola, papa-missas” - HQ1, p.14, HQ2, p.20, HQ3, p.15 

 

Após se recompor, Capitu começa a mostrar quão ardilosa poderia ser e faz 

com que Bento convença José Dias a ajudá-lo a persuadir Dona Glória para não o 

colocar no seminário: “... mostre que há de vir a ser dono da casa... Faça-lhe 

também elogios, gosta muito de ser elogiado” (ASSIS, 2008, p.31), fato que 

também se repete nos quadrinhos: 

 

 

Figura 13: Mostre que há de vir a ser dono da casa - HQ1, p.14, HQ2, p.22, HQ3, p.18 

 

Convencido de que esse seria o melhor caminho, Bento pede a José Dias tal 

favor: “Mamãe quer que eu seja padre, mas não posso ser padre – disse 

finalmente” (ASSIS, 2008, p.38). Como por toda a trama José Dias tentará ajudar 

Bento nessa ação, esse detalhe se manteve: 
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Figura 14: Ajuda - HQ1, p.14, HQ2, p.22, HQ3, p.18 

 

Um dos trechos mais fascinantes do livro, e não à toa, faz menção a ressaca 

do mar, que te traga, te puxa, te carrega, são os olhos de Capitu (oblíquos e 

dissimulados), que são quase impossíveis de descrever, tamanha a força que 

carregam. “Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para 

dizer o que foram aqueles olhos de Capitu [...] Olhos de ressaca? Vá, de ressaca” 

(ASSIS, 2008, p. 48). E claro, presente em todos os quadrinhos, com a força da 

obra original: 
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Figura 15: Olhos de Ressaca - HQ1, p.19, HQ2, p.36, HQ3, p.24 

 

Quando o primeiro beijo aconteceu, Capitu de ponta-cabeça, ao invés de 

ficar tonta, deixou Bento tonto: 

“-Levanta, Capitu”! 

Não quis, não levantou a cabeça e ficamos assim a olhar um para o outro, 

até que ela abrochou os lábios, eu desci os meus e... grande foi a sensação do 

beijo” (ASSIS, 2008, p.51). 
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Figura 16: Primeiro beijo - HQ1, p.21, HQ2, p.39, HQ,3 p.26 
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Tal descoberta fez com que Bento descobrisse sensações que jamais havia 

sentido. A partir do primeiro beijo passou a sentir-se homem e repetia: “Sou 

Homem” (ASSIS, 2008, p.52). 

 

 

Figura 17: Sou homem - HQ1, p.23, HQ2, p.43, HQ3, p.28 

  

O capítulo XXXV relata a ida do padre Cabral à casa de Dona Glória para 

contar sobre seu novo título, o de protonotário apostólico. Como Bento estava 

destinado ao seminário, Tio Cosme faz questão de frisar: “Prepara-te, Bentinho, tu 

podes vir a ser protonotário apostólico” (ASSIS, 2008, p.53). Assim como na obra 

original, os quadrinhos retratam a angústia de Bento ao pensar em tal título 

relacionado a ele no futuro: 

 

 

Figura 18: Protonotário - HQ1, p.24, HQ2, p.44, HQ3, p.29 
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Sem conseguir livrar-se do seminário, Bento e Capitu trocam juras de amor, 

prometendo casamento um com o outro: “Mas juremos por outro modo; juremos 

que nos havemos de casar um com o outro, haja o que houver” (ASSIS, 2008, 

p.71).  

 

 

Figura 19:Jura de casamento -  HQ,1 p.32, HQ2, p.61, HQ3, p.31 

 

No seminário, Bento faz amizade com Escobar, que passaria a ser seu 

melhor amigo dali por diante. E assim, ele o descreve na obra original: “Era mais 

velho que eu três anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um 

comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai” (ASSIS, 2008, 

p.81). 
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Figura 20: Escobar - HQ1, p.34, HQ2, p.67, HQ3, p.35 

 

“Chegou o sábado, chegaram outros sábados, e eu acabei afeiçoando-me à 

vida nova” (ASSIS, 2008, p.91). Bento foi acostumando-se com o seminário e ia 

alternando visitas para Dona Glória e aproveitava para ver Capitu. Como essas 

visitas sempre ocorriam aos sábados, isso fica bem marcado também em todas as 

obras: 

 

 

Figura 21: Sábados - HQ1 p.37, HQ p.74, HQ3 p.36 
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Com a ausência de Bento, Capitu passou a fazer companhia para Dona 

Glória: “Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do tempo 

juntas, falando de mim, a propósito de sol e chuva, ou de nada; Capitu ia lá coser, 

às manhãs; alguma vez ficava para jantar” (ASSIS, 2008, p.93) 

 

 

Figura 22: Capitu e Dona Justina amigas - HQ1, p.38, HQ,2 p.77, HQ3, p.37 

 

Porém, Dona Glória ficou muito doente e pediu que José Dias fosse ao 

seminário buscar Bento. Capitu não saia de perto dela. Ao ver sua mãe acamada, 

Bento chega a desejar-lhe a morte, pois assim, poderia livrar-se do seminário. Claro 

que esse pensamento lhe incomodou, a ponto de ir à missa pedir perdão. “Não era 

só pedir perdão do pecado, era também agradecer o reestabelecimento de minha 

mãe...” (ASSIS, 2008, p.97). 
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Figura 23: Missa - HQ1, p.38, HQ2, p.80, HQ3, p.39 

 

“Era o dia das boas sensações. Escobar foi visitar-me e saber da saúde de 

minha mãe” (ASSIS, 2008, p.99). Foi a primeira visita de Escobar a casa de Bento e 

todos apreciaram muito sua presença. Por ter um papel muito importante na trama, 

Escobar aparece com frequência nos livros, já que é fruto de toda desconfiança que 

Bento virá a ter futuramente. 

 

 

Figura 24: Visita de Escobar - HQ1, p.39, HQ2, p.81, HQ3, p.40 

 

O primeiro rompante de ciúme de Bento se dá, logo que ele entra para o 

seminário e recebe a visita de José Dias, que ao falar de Capitu, diz que logo ela 

pega um peralta da vizinhança.  Em uma das visitas a casa de Dona Glória, Bento 

vê um homem bonito a cavalo passar e fitar Capitu e logo retoma a fala de José 

Dias: “Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela... 

Era certamente alusão ao cavaleiro” (ASSIS, 2008, p.102). Bento ficou tão 

enfurecido com tal lembrança que escapou de todos, trancou-se no quarto e só 

tinha vontade de tirar a vida de Capitu, tamanho ódio que o possuiu. 
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Figura 25: Ciúme do cavalheiro - HQ1, p.40, HQ2, p.85, HQ3, p.43 

 

Depois de tal acontecido, Capitu explicou que nem conhecia o rapaz e Bento 

prometeu que aquela teria sido a primeira e última cobrança que faria em relação a 

ciúme. Tomado por tanto amor, acabou confessando a Escobar o que se passava 

entre ele e Capitu e logo aproveitou para confessar que não podia ser padre. Para 

sua surpresa, seu amigo também confessara o mesmo: 

“-Escobar eu não posso ser padre. Estou aqui, os meus acreditam, esperam, 

mas eu não posso ser padre. 

-Nem eu, Santiago” (ASSIS, 2008, p.106) 

 

 

Figura 26: Não posso ser padre - HQ1, p.41, HQ2, p.88, HQ3, p.45 

 

Em outra visita à sua mãe, Bento não encontra Capitu, que está na casa de 

sua melhor amiga, servindo-lhe de enfermeira. Dona Glória, já sabendo da falta que 

lhe faria tal “amiga”, aconselhou-o a ir encontrá-la na casa de Sancha. 

“- Conselho dela? – Murmurou Capitu. 

E acrescentou com os olhos, que brilhavam extraordinariamente: - Seremos 

felizes”! (ASSIS, 2008, p.110). 
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Figura 27: ver Sancha - HQ1, p.42, HQ2, p.93, HQ3, p.49 

 

José Dias, ainda na tentativa de ajudar Bento a sair do seminário, e claro, 

pensando em si, sugeriu que fossem à Roma, pedir ao Papa que o liberasse de tal 

promessa. Nem Capitu, nem Escobar concordaram. Escobar já tinha uma solução, 

bem mais prática e que não necessitaria de gastos, achar um substituto para 

cumprir o trato que Dona Glória fez com Deus. 

 

 

Figura 28: Substituto - HQ1, p.44, HQ2, p.108, HQ3, p.54 

 

Resolvida a questão do seminário, Bento foi estudar Direito e assim que 

retornou, seu objetivo era finalmente casar-se com Capitu, e agora tinha o 

consentimento de sua mãe: “Tu serás feliz, Bentinho; tu vais ser feliz” (ASSIS, 

2008, p.130). Como esse é o ponto de virada da trama, os quadrinhos também 

mantiveram esse trecho da obra. 
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Figura 29: Você será feliz - HQ1, p.48, HQ2, p.126, HQ3, p.58 

 

“Ao fim de dois anos de casado, salvo o desgosto grande de não ter um filho, 

tudo corria bem” (ASSIS, 2008, p.135). O sonho de Bento era um filho, e ao ver 

Escobar e Sancha com sua filha Capituzinha, mais ainda lhe despertava tal desejo, 

além de uma pontinha de inveja. 

 

 

Figura 30: Sem filho - HQ1, p.50, HQ2, p.131, HQ3, p.59 

 

Enfim, tiveram um filho. Bento não cabia em si de tanta felicidade, na obra 

original é possível perceber tamanha emoção no seguinte trecho: “A minha alegria 

quando ele nasceu, não sei dizê-la; nunca a tive igual, nem creio que a possa haver 
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idêntica, ou que de longe ou de perto se pareça com ela. Foi uma vertigem e uma 

loucura” (ASSIS, 2008, p.140).   

 

 

Figura 31: Nascimento do Filho - HQ1, p.53, HQ2, p.143, HQ3, p.62 

  

Ezequiel, filho de Bento e Capitu era levado, como toda criança com seus 

cinco, seis anos, e adora fazer imitações, dizia o pai: “Imitar os gestos, os modos, 

as atitudes; imita prima Justina, imita José Dias; já lhe achei até um jeito dos pés do 

Escobar e dos olhos...” (ASSIS, 2008, p. 145). A HQ3 traz essa fala como sendo de 

Capitu, porém, o texto se mantem como no original: 

 

 

Figura 32: Imitações de Ezequiel - HQ1, p.55, HQ2, p.151, HQ3, p.63 
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Várias dúvidas iam surgindo na cabeça de Bento em relação a Capitu. Uma 

delas era a mudança de atitude de sua mãe, ele a achava fria com a esposa e o 

filho. Não é certo que Dona Glória mudara mesmo, ou se é mais uma das criações 

dele por causa de ciúme. Capitu docemente respondia para tranquiliza-lo: “Já disse 

a você o que é; coisa de sogra. Mamãezinha tem ciúmes de você; logo que eles 

passem e as saudades aumentem ela torna a ser o que era” (ASSIS, 2008, p.149) 

 

 

 Figura 33: Sogra arredia - HQ1, p.56, HQ2, p.158, HQ3, p.65 

 

Escobar havia comprado uma casa na praia e adorava nadar, dizia que tinha 

braços fortes. Porém, um mar bravio lhe arrastou para o fundo e ele não teve força 

suficiente para lutar contra a ressaca. Bento escuta os passos apressados do 

escravo: “- Para ir lá…sinhô nadando, sinhô morrendo” (ASSIS, 2008, p. 156) 

 

 

Figura 34: Morte de Escobar - HQ1, p.60, HQ2, p.174, HQ3, p.68 

  

No enterro, mesmo chorando a morte de seu amigo, Bento deixou que o 

ciúme falasse mais alto, pois Capitu olhava tão fixamente para Escobar morto. Não 

chorou o tempo todo, creio que porque sabia da responsabilidade de amparar sua 

melhor amiga, mas o marido a pegou olhando “...tão fixa, tão apaixonadamente fixa, 

que não admira lhe saltarem algumas lágrimas poucas e caladas” (ASSIS, 2008, 
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P.157). Outro fato que o incomodou e muito, o levando basicamente a loucura, foi 

quando Capitu disse que os olhos do filho tinham uma expressão estranha e 

lembravam os de um velho amigo de seu pai e os de Escobar. “Nem só os olhos, 

mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira, iam-se apurando com o 

tempo” (ASSIS, 2008, p.164). 

 

 

Figura 35: Olhos de Escobar - HQ1, p.64, HQ2, p.194, HQ3, p.70 

 

O ciúme por Escobar foi tão grande, que Bento ficou obcecado a ponto de 

tentar assassinar o filho, que ele supunha não ser dele. Envenenou uma xícara de 

café e iria dar para Ezequiel, como ele já havia tomado café para ir à missa com 

Capitu, ele insistiu “Toma outra xícara, meia xícara só” (ASSIS, 2008, p. 169) 

 

 

Figura 36: Café envenenado - HQ,1 p.67, HQ2, p.205, HQ3, p.72 
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Porém, Bento não conseguiu envenenar Ezequiel, colocou a xícara em cima 

da mesa e deu-se a beijar doidamente a cabeça do menino, que feliz dizia: 

“- Papai, papai! 

-Não, não, eu não sou teu pai”! (ASSIS, 2008, p.169) 

Nesse exato momento Capitu aparece e pede explicações. Bento faz alusões 

aos amores de Escobar, Capitu ri e responde: 

“- Pois até os defuntos! Nem os mortos escapam aos seus ciúmes!” (ASSIS, 

2008, p.171) 

 

 

Figura 37: Ciúme do defunto - HQ,1 p.68, HQ2, p.209, HQ3, p.73 

  

Para não precisar dar explicações, a solução para a separação foi uma 

viagem para a suíça, onde Capitu permaneceu com Ezequiel. Bento, às vezes 

viajava para lá, mas não encontrava com a ex-mulher. Apenas simulava, assim, 

todos acreditavam que continuavam casados.  

 

 

Figura 38: Viagem à Suíça - HQ1, p.71, HQ,2 p.212, HQ3, p.73 
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Capitu já havia morrido, assim como Dona Glória e José Dias, quando 

Ezequiel retornou ao Brasil para visitar o pai. Quando o viu, Bento pensara ver ser 

antigo amigo de seminário: “Era o próprio,o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu 

comborço; era o filho de seu pai” (ASSIS, 2008, p.176) 

 

 

Figura 39: retorno de Ezequiel - HQ1, p.74, HQ2, p.219, HQ3, p.75 

  

Escobar acabou morrendo de febre tifoide em uma viagem e foi enterrado nas 

mediações de Jerusalém, por dois amigos da universidade. Mesmo após receber a 

notícia, Bento jantou bem e foi ao teatro, como se tivesse dado o assunto “o filho do 

outro”, por encerrado. 

A partir daí Bento sempre teve amigas que o consolassem, porém nenhuma 

dela permanecia ao seu lado, já que era impossível esquecer sua única amada, 

Capitu. “Nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana obliqua e 

dissimulada” (ASSIS, 2008, p.179). 

E assim, sozinho e teimoso, Bento permaneceu acreditando em suas 

suspeitas: 

 

 
É bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das 
sumas, ou o resto dos restos, a saber, que minha primeira amiga e 
o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, 
quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me... A 
terra lhes seja leve! (ASSIS, 2008, p.180) 
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Figura 40: Olhos únicos de Capitu - HQ1, p.77, HQ2, p.225, HQ3, p.77 

 

Ao fazermos a correlação entre os textos dos três quadrinhos em 

comparação a obra original machadiana, Dom Casmurro, trazemos para o corpo 

deste trabalho, ainda que sem intenção, a literatura comparada que “faz considerar 

não mais apenas o elemento em si, mas a função que ele exerce em cada contexto.   

Enfim, graças a isso, o elemento rastreado é o mesmo, sendo já outro por força da 

nova função que lhe é atribuída” (CARVALHAL, 2006, p.48). 

Ou seja, ainda que os roteiristas tenham a preocupação de ser próximos ao 

reproduzir o texto original, por força de várias variantes, como uma outra época, um 

outro público, um novo suporte, limite de páginas, e por ter que aliar o texto às 

imagens, ele se transforma. Podemos chamar de releitura, adaptação, comparação, 

mas jamais podemos esquecer que há um texto fundador para que isso ocorra. Os 

novos textos, ainda que não dentro desses conceitos propostos, são originários de 

textos anteriores, já que exercem influência, ainda que indiretamente, na formação 

da escrita dos textos que surgiram após sua escrita. 
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Desse modo, identifica os traços fundamentais da organização do romance 

em Dostoiévski (1929), não só o interpretando como uma construção polifônica, 

onde várias vozes se cruzam e se neutralizam, num jogo dialógico, mas também 

interpretando essa polifonia romanesca como um cruzamento de várias ideologias. 

O texto escuta as "vozes" da história e não mais as representa como uma unidade, 

mas como jogo de confrontações (CARVALHAL, 2006, p.49). 

Todos esses trechos selecionados, servem para mostrar o quanto os 

adaptadores, tentaram ao máximo, manter a genialidade de Machado de Assis. 

Uma ou outra alteração foi feita para que a sequência dos quadrinhos pudesse se 

encaixar perfeitamente, ainda assim, as características mais importantes da obra 

original foram mantidas e na maioria das vezes, vem dar ênfase as passagens mais 

relevantes do romance. Com isso podemos afirmar que há uma reescrita dos textos 

de uma maneira natural, adaptando-se ao seu tempo e as suas diversas formas de 

leitura. 

 

4.1  Um olhar de cigana: signos em movimento 

 

Não vemos as coisas como são:  
vemos as coisas como somos. 

Anaïs Nin 

 

Capitu é uma personagem cheia de interpretações. Seu olhar, seu cabelo, 

suas roupas, tudo nela fala. De personalidade forte, a menina-mulher carrega força, 

vontade, e uma mente muito além do seu tempo. Inquieta, esperta e travessa, 

Capitu faz com que Bento se perca até de si mesmo. Para entender um pouco mais 

sobre essa figura, apresentaremos uma análise semiótica da personagem. Para tal 

proposta, utilizaremos a história em quadrinhos de Rodrigo Rosa e Ivan Jaf10, que é 

colorida, visto que as cores são carregadas de significados. 

A imagem fala por si só, porém é necessário ter algum conhecimento de 

linguagem para poder compreender uma imagem de forma imediata, sejam quais 

forem os seus domínios linguísticos. As imagens têm uma razão de ser e com elas 

uma mensagem a transmitir, ou seja, um sentido. As interpretações podem variar 

                                            
10 JAF, Ivan, Dom Casmurro. Roteiro Ivan Jaf; arte Rodrigo Rosa. 1ª ed. São Paulo, Ática, 2012. 
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dependendo do saber que o indivíduo já possui dentro das suas ideologias pessoais, 

sociais ou culturais. 

 

  

Instrumento de comunicação, divindade, a imagem assemelha-se ou 
confunde-se com aquilo que ela representa. Visualmente imitadora, 
pode tanto enganar como educar. Reflexo, ela pode conduzir ao 
conhecimento. A Vida no Além, o Sagrado, a Morte, o Saber, a 
Verdade, a Arte, tais são os campos para os quais o simples termo 
imagem nos remete, se tivermos nem que seja um pouco só de 
memória. (JOLY, 2007, p.19) 

 

Temos, então, a imagem mental, que é o que nos fornece os traços 

necessários para que possamos reconhecer uma forma visual qualquer, como 

desenho, fotografia, ilustrações. E ao estudar o aspecto semiótico de uma imagem, 

passamos a “considerar seu modo de produção de sentido, ou seja, a maneira como 

provocam significações, isto é, interpretações. Um signo só é signo se ‘exprimir 

ideias’ e se provocar na mente daquele que o percebem uma atitude interpretativa” 

(JOLY, 2007, p.29). 

A imagem pode nos ajudar a entender a natureza de um signo. A autora dá 

como exemplo uma fotografia (significante) que mostra um grupo de pessoas felizes 

(referente) que pode significar, de acordo com o contexto, uma foto de família, uma 

festa, uma publicidade, alegria ou convívio (significados). “Assim, embora os signos 

possam ser múltiplos e variados, todos teriam, segundo Pierce, uma estrutura 

comum que implica essa dinâmica tripolar, que vincula o significante, ao referente e 

ao significado” (JOLY, 2007, p. 35). 

A imagem se encaixa, por analogia ou semelhança, na categoria das 

representações, pois se ela parece, ela não é a própria coisa, ela evoca, quer dizer 

outra coisa que não ela própria, utilizando-se da semelhança. Se ela representa, é 

percebida como signo.  

Não se deve esquecer, que qualquer imagem é representação, isso não 

implica que ela utilize necessariamente regras de construção. Se essas 

representações são compreendidas por outras pessoas além das que as fabricam, é 

porque existe entre elas um mínimo de convenção sociocultural, em outras palavras, 

elas devem boa parcela de sua significação a seu aspecto de símbolo, segundo a 

definição de Pierce. A teoria semiótica permite-nos captar não apenas a 
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complexidade, mas também a força da comunicação pela imagem, apontando-nos 

essa circulação da imagem entre semelhança, traço, convenção, isto é, entre ícone, 

índice e símbolo11 (JOLY, 2007, p. 40). 

A autora enfatiza que para analisarmos uma imagem, devemos estar onde 

nos encontramos, ou seja, do lado da recepção e é preciso proibir-se de 

compreender, devida a critérios de avaliação mais ou menos perigosos. Esse desejo 

de compreender melhor, requer uma desconstrução artificial para observar os 

diversos mecanismos (saber como funciona) para a reconstrução interpretativa 

fundamentada. 

 

 

Demonstrar que a imagem é de fato uma linguagem, uma linguagem 
específica e heterogênea; que, nessa qualidade, distingue-se do 
mundo real e que, por meio de signos particulares dele, propõe uma 
representação escolhida e necessariamente orientada; distinguir as 
principais ferramentas dessa linguagem e o que sua ausência ou sua 
presença significam; relativizar sua própria interpretação, ao mesmo 
tempo que se compreendem seus fundamentos: todas garantias de 
liberdade intelectual que a análise pedagógica da imagem pode 

proporcionar (JOLY, 2007, p.48) 
 

Mesmo para quem não teve contato com a obra original Dom Casmurro, ao 

se deparar com a história em quadrinhos, percebe, pelas imagens, a força de 

Capitu. Diversos elementos são escolhidos pelos desenhistas, para transferir para a 

figura, a excelência do texto machadiano. 

Capitu aparece em várias páginas, desde o início do livro, com um vestido 

amarelo. É a roupa da personagem até o momento de seu casamento. O amarelo, 

segundo Modesto Farina (2006) remete à alegria, à espontaneidade, à ação, ao 

dinamismo, ao poder e à impulsividade e essas são características marcantes que 

Capitu carrega. O amarelo deriva do latim Amaryllis e representa a luz que irradia 

em todas as direções. Está relacionada ao ciúme, ao gozo, ao orgulho, a euforia, a 

originalidade e a adolescência. 

Jean Chevalier (2015) descreve o amarelo como a mais quente, mais 

expansiva e mais ardente das cores, assim como Capitu, extravasa os limites. É o 

veículo da juventude, do vigor e da eternidade divina. 

                                            
11 Ícone=referente (o desenho de uma árvore); índice=relação causal de contiguidade física com o 

que representam (a palidez para o cansaço); símbolo=relação de convenção com seu referente (a 
pomba para a paz) 
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“O amarelo emerge do negro, na simbologia chinesa, como a terra emerge 

das águas primaveras. Se o amarelo é, na China, a cor do Imperador, é por estar 

estabelecido no centro do universo como o sol está estabelecido no centro do céu” 

(CHEVALIER, 2015, P.41). Assim, também, está Capitu no centro de toda a história 

fazendo com que a vida de Bento gire a sua volta. 

Coincidência ou não, o autor afirma que o amarelo está ligado ao adultério: 

 

 

O amarelo está ligado ao adultério, quando se desfazem os laços 
sagrados do casamento, à imagem dos laços sagrados rompidos 
por Lúcifer, com a nuança de que a linguagem comum acabou por 
inverter o símbolo, atribuindo a cor amarela ao enganado, quando 
ela cabe, originariamente, ao enganador, como o atestam muitos 
costumes (CHEVALIER, 2015, p.41). 

  

Não fosse pelo fato de Capitu aparecer de amarelo somente antes de se 

casar, poderíamos até supor que Bento tinha razão em suas suspeitas. 

 

 

Figura 41: Rabiscando o muro, p.11 
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,32 Notamos na sequência acima algumas características da vestimenta do 

século XIX, como as mangas fofas e os babados no vestido e, também, a gravata 

de Bento. Apesar de as roupas aqui serem retratadas de maneira muito minimalista, 

são traços que remetem ao que se usava na época, rememorando a vestimenta 

comum à sociedade. 

 Um recurso utilizado no primeiro quadrinho para fazer a volta ao tempo 

(infância), foi trata-lo todo em preto e branco, efeito comum no cinema quando se 

utiliza o recurso “flash-back”. Outra característica que se refere ao tempo é o 

quadrinho expandido, como na terceira cena, fazendo com que o leitor se tenha a 

sensação de que o tempo passou mais demoradamente. Notam-se os balões do 

segundo quadro desenhados de maneira diferente, passando a intensão de que os 

personagens gritam. 

 No terceiro quadrinho, há um acréscimo de um quadrado com texto, que se 

refere ao pensamento de Bento. Recurso utilizado pelos quadrinistas para dar 

sequência ao enredo, que o leitor capta rapidamente, mesmo que não seja um 

balão de fala, como os que estão ligados aos personagens. 

 Capitu é apresentada com olhos grandes, arredondados, azuis e boca com 

lábios carnudos, apesar de ser descrita com lábios finos na obra original. Creio que 

seja um recurso para dar mais ênfase as expressões que aparecem nos desenhos. 

O olho, segundo Jean Chevalier (2015) representa a percepção intelectual. A 

personagem é retratada no livro de Machado como uma mulher à frente de seu 

tempo, que se interessa por assuntos diversos e em vários momentos do romance 

podemos perceber a sua inteligência, como por exemplo, ao fazer Bento convencer 

José Dias a ajuda-lo para que não vá para o seminário ou quando pede ajuda a 

Escobar para guardar algum dinheiro. 

A boca é “órgão da palavra e do sopro, simboliza um grau elevado de 

consciência, uma capacidade organizadora através da razão. Porém, há dois lados, 

a mesma força capaz de construir de dar alma a vida, de ordenar é igualmente 

capaz de destruir” (CHEVALIER, 2015, p.133). Ao lermos o romance, vemos que 

tudo se constrói conforme Capitu se manifesta, suas palavras vão ditando as regras 

do jogo, assim como se destroem quando ela diz que seu filho parece com 

Escobar, o ponto crucial da trama, que faz de fato Bento ficar tão enciumado a 

ponto de pôr fim em seu casamento.  
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Figura 42: Nomes no muro, p.12 

 

 Na página 12, notamos novamente um recurso usado nas histórias em 

quadrinhos para determinar uma passagem de tempo mais demorada, a cena fora 

do quadrado. Como não há limitação de espaço, o leitor tem a sensação de que o 

tempo passa mais devagar. Outro recurso bastante utilizado são as onomatopeias, 

como no quadrinho 2, “risc, risc, risc”, com isso, sabemos que Capitu estava 

riscando o muro para tentar apagar seu desenho. O desenhista optou pelas 

mesmas tonalidades sempre, usando tons pastéis envelhecidos, talvez para 

remeter ao passado, já que a história ocorre no século XIX. 

O coração recebe destaque em um quadrinho só para ele. O coração, 

segundo Chevalier (2015) representa a inteligência e a intuição, sendo o centro vital 

do ser humano. 
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Na Bíblia, a palavra coração é empregada uma dezena de vezes 
para designar o órgão corporal, mas há mais de mil exemplos nos 
quais a interpretação é metafórica. A memória e a imaginação 
dependem do coração, bem como a vigilância, donde a frase: 
Durmo, mas meu coração vela. O coração tem papel central na vida 
espiritual. Ele pensa, decide, faz projetos, afirma suas 
responsabilidades. Conquistar o coração de alguém é fazer com 
que perca o controle de si mesmo (Cântico dos Cânticos, 4, 9-10) 
(CHEVALIER, 2015, p.282). 

 

Ao pensarmos que Bento perdeu totalmente o controle sobre si mesmo, após 

se apaixonar por Capitu, o coração, de fato, merecia o destaque que teve nos 

quadrinhos. O céu, no quinto quadro, aparece tomado de nuvens. Segundo 

Chevalier (2015,) a nuvem é símbolo da metamorfose viva, em virtude do seu 

próprio vir-a-ser. Não diferente disso, é a mutação de Bento, ao se apaixonar por 

Capitu. 

 

 

Figura 43: vermelho, p.14 
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Na página 14, podemos notar no segundo quadro os olhos de Capitu 

vermelhos, bem como, o rosto de Bento, no quadro quatro. “Exteriorizado, o 

vermelho se torna perigoso como o instinto do poder, se não é controlado; leva ao 

egoísmo, ao ódio, à paixão cega, ao amor infernal” (CHEVALIER, 2015, p.946). A 

maneira como foi utilizada nos desenhos, remete imediatamente à raiva que se 

manifesta tanto em Capitu ao saber que Bento irá para o seminário, quanto em 

Bento ao lembrar que José Dias fica instigando sua mãe a tomar tal decisão.  

Nessa página, é possível perceber vários detalhes que remetem à época, 

como por exemplo, o castiçal, o sofá, e o quadro arredondado, muito comum com 

pinturas das pessoas da casa. Na obra original, fica bem clara a diferença racial 

entre os que prestavam serviços. Eram escravos, ou tratados como pretos, como 

ocorre quando o menino chega para vender cocadas. Referência a cor, que é 

mantida nos quadrinhos. 
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Figura 44: Olhos, p.19 

 

A característica mais marcante da personagem Capitu, são seus olhos. Tanto 

o texto da obra original, quanto dos quadrinhos marcam bem essa característica da 

personagem.  As imagens, nos quadrinhos, são trabalhadas de forma destacada, 

com quadros grandes, salientando bem o olhar de Capitu. 

 Na única história colorida, eles aparecem em tom azulado.  “O azul como a 

cor mais profunda que há: nele o olhar mergulha sem encontrar qualquer obstáculo, 

perdendo-se até o infinito, como diante de uma perpétua fuga da cor” (CHEVALIER, 

2015, P.107).  

 

Os movimentos e os sons, assim como as formas, desaparecem no 
azul, afogam-se nele e somem, como um pássaro no céu. Imaterial 
em si mesmo, o azul desmaterializa tudo aquilo que dele se 
impregna. É o caminho do infinito, aonde o real se transforma em 
imaginário. Acaso não é o azul a cor do pássaro da felicidade, o 
pássaro azul, inacessível embora tão próximo? [...] O pensamento 
consciente vai pouco a pouco cedendo lugar ao inconsciente, do 
mesmo modo que a luz do dia vai-se tornando insensivelmente a luz 
da noite, o azul da noite (CHEVALIER, 2015, P.107). 

 

 Assim acontecia com Bento ao olhar para Capitu, perdia-se, era puxado para 

dentro de um outro mundo, nem ele conseguia explicar a força que esses olhos 

carregavam. Traziam a força das ondas do mar, que arrasta, traga e domina. Ao 

mergulhar nesse mar sem fim, ele perdia sua razão, passava a agir pela emoção, 

revelando seus mais obscuros pensamentos. Tão insano, a ponto de pôr todo seu 

casamento a perder, por não conseguir manter sua mente no lugar, após ser 

tragado, não só pelo olhar de Capitu, mas por um amor avassalador. 
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Olhos de Ressaca. Vá, de ressaca. É o que me dá ideia 
daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e 
enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga 
que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser 
arrastado, agarrei-me a outras partes vizinhas [...] mas tão 
depressa buscava as pupilas, a onda que saía delas vinha 
crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me 
e tragar-me (ASSIS, 2008, p.49). 

 

Para o autor, “o azul não é deste mundo; sugere uma ideia de eternidade 

tranquila e altaneira, que é sobre-humana – ou inumana. 

Farina (2006) assevera que o azul é a cor da confiança, da verdade, da 

segurança, do afeto e da fidelidade. Intencional ou não, é uma cor que nos fala 

sobre como Capitu se portara em sua relação com Bento, mesmo que ele não 

tivesse certeza nenhuma de que nunca fora traído. 

Se nos aprofundássemos no significado do olhar, poderíamos dizer que 

Machado de Assis estudava cada um de seus personagens com muita profundidade, 

assim como os designs dos quadrinhos, que parecem escolher cada traço, cada cor, 

cada detalhe, para transmitir além do que é visto, o sentimento do romance mais lido 

dos últimos tempos.  

“O olhar é carregado de todas as paixões da alma e dotado de um poder 

mágico, que lhe confere uma terrível eficácia. O olhar é um instrumento das ordens 

interiores: ele mata, fascina, fulmina, seduz, assim como exprime” (CHEVALIER, 

2015, p.653). 

Jean Paris apud Chevalier (2015) tentou fundar uma crítica das artes visuais 

ao olhar, e já que estamos falando de história em quadrinhos, desenhos, acredito 

que se encaixe perfeitamente neste contexto: 

 

 

Sobre os modos segundo os quais ele se impõe, se relaciona, se 
recusa.... Ora, o olho também se pinta. Ora, a obra também nos 
considera. E onde melhor apreender um segredo de um pintor se não 
neste olhar com que ele adota as suas criaturas, a fim de que, 
ternamente, ela os dirijam aos outros (CHEVALIER, 2015, p.653). 

 

 Quando o autor registra que as metamorfoses do olhar revelam também 

quem é observado, surge um questionamento inquietante: será mesmo Capitu a 

dissimulada? É ela quem observa Bento, com toda sua paixão e ciúme. 
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E como se estivesse falando do mesmo romance, o autor diz: “O olhar é como 

o mar, mutante e brilhante, reflexo ao mesmo tempo das profundezas submarinas e 

do céu” (CHEVALIER, 2015, p.653). E aplica versos de Baudelaire para fazer esta 

comparação: 

 

Homem livre, tu sempre amarás o mar! 

O Mar é teu espelho; contemplas tua alma 

No desenrolar infinito da onda,  

E teu espírito não é um precipício menos amargo 

...Sois todos os dois tenebrosos e discretos: 

Homem, ninguém sondou o fundo de teus abismos, 

Ó mar, ninguém conhece tuas riquezas íntimas, 

De tal modo cuidais de guardar vossos segredos. 

   

“Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer 

o que foram aqueles olhos de Capitu [...] Olhos de ressaca? Vá, de ressaca” (ASSIS, 

2008, p. 48).  

Os olhos de Capitu não tragaram apenas Bento. Escobar, também, se deixou 

levar pela ressaca. Talvez não da mesma forma e nem com a mesma intensidade, 

mas quem garante, que lá no fundo do mar, ele não se deparou com sua riqueza 

mais íntima, como no poema? 

Outra característica marcante em Capitu, são os cabelos longos, que 

aparecem soltos. “A cabeleira é uma das principais armas da mulher, o fato de que 

esteja à mostra ou escondida, atada ou desatada é, com frequência um sinal de 

disponibilidade, do desejo de entrega ou da reserva de uma mulher” (CHEVALIER, 

2015, p.155).   

Capitu ao aparecer com os cabelos soltos parece convidar Bento para seu 

encontro.  
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Figura 45: Cabelos, p.20 

 

Para Chevalier (2015), pentear os cabelos de alguém é sinal de atenção, boa 

acolhida, e deixar-se pentear é sinal de amor, de confiança de intimidade, é como se 

pudesse acariciar essa pessoa. 

 

 

Figura 46: Beijo, p.21 
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Ao pentear os cabelos de Capitu, Bento parece entrega-se totalmente ao 

momento. A trança, penteado usual da personagem, representa, segundo Chevalier 

(2015) um enlace íntimo das relações, correntes de influência misturadas, a 

interdependência dos seres. Exatamente como Bento e Capitu passam a ser em 

seguida do beijo.  

 

 

Georges Vadja cita um texto do Zohar12 relativo ao beijo divino: - Que 
ele me beije com beijos de sua boca – Por que empregará o texto 
essa expressão? Na verdade, significa adesão de espírito a espírito. 
É por isso que o órgão corporal do beijo é a boca, ponto de saída e 
fonte do sopro. Do mesmo modo, é pela boca que são dados os 
beijos de amor, unindo (assim) inseparavelmente espírito a espirito. 
É por essa razão que aquele cuja alma sai no beijar, adere a um 
outro espírito, a um espírito do qual ele não se separa mais; esta 
união chama-se beijo. Ao dizer: “ele que me beija com beijos de sua 
boca”, a Comunidade de Israel pede essa adesão inseparável de 
espírito a espírito...” (CHEVALIER, 2015, p.128). 

 

O beijo que pareceu arrancar Bento de si próprio, que assim como na 

imagem, virou seu mundo de ponta cabeça. Ele passou então a pertencer realmente 

ao espírito de Capitu, como se ela tivesse total comando de sua vida.  

O beijo de Capitu fez Bento sentir-se homem, e com isso, ele não podia mais 

parar de pensar em beijá-la novamente. Na primeira oportunidade que teve ele 

correu para encontrá-la, e só uma ideia lhe ocupava a cabeça: ter novamente o 

encontro de seu espírito com o dela, sentir novamente seu corpo flutuar.  

Como veremos a seguir, no primeiro quadrinho ele já vai pensando em 

trançar novamente os cabelos de Capitu, com a esperança de que o beijo se 

repetisse. Como não achou outro meio, puxou Capitu pelos braços, com força, 

tentando roubar-lhe outro, Capitu relutou. No último quadrinho, os dois personagens 

aparecem em tom avermelhado. Sabemos que o vermelho é a cor ligada a raiva, 

mas também, é a cor da alma, da libido e do coração. “É a cor do amor e do 

erotismo. Como cor da atração e sedução se materializa nos lábios vermelhos. É a 

cor dos chamados “pecados da carne”, dos tabus e das transgressões” (FARINA, 

2006, p. 99). 

                                            
12 O Zohar foi escrito na forma de uma longa novela em que grandes rabinos do século II discutem e 

explicam os segredos dos cinco livros de Moisés (a Torá) e de outros livros das Escrituras Sagradas. 
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Figura 47: Beijo roubado, p.25 

 

Transgressão que Bento tenta cometer sem êxito, porém, como a paixão faz 

com que as transgressões sejam corriqueiras, Capitu quando percebe que Bento ia 

desistir de beijar-lhe, o surpreende, da mesma maneira que são surpreendidos por 

seu pai chegando em casa, para quem ela abre a porta como se nada tivesse 

acontecido. “A porta simboliza local de passagem entre dois estados, entre dois 

mundos, entre o conhecido e o desconhecido... a porta se abre sobre um mistério 

(CHEVALIER, 2015, P. 734). Mistério que paira na mente de Bento sobre como 

Capitu conseguia agir com tamanha naturalidade após o beijo?  
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Figura 48: Porta, p.26 

 

Todas as descrições nos deixam no mesmo impasse que surge quando lemos 

o romance. Machado de Assis parecia de fato prever o futuro, a tal ponto de fazer 

com que os que tentaram adaptar sua obra tivessem a mesma sensibilidade e a 

mesma busca em compreender suas metáforas que até as imagens conseguem 

traduzir suas palavras. 

Na página 30, no reencontro com Capitu e sem chances de escapar do 

seminário, as personagens são apresentadas no primeiro quadro ao pé de uma 

árvore que tem bastante destaque na ilustração. A árvore, segundo Chevalier (2015) 

é símbolo da transformação, de novos ciclos, de morte e regeneração. É aqui que 

começa toda a transformação na vida de Bento e Capitu. 
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Figura 49: Mentiroso, p.30 

 

No terceiro e no quarto quadrinhos, o rosto de Bento e Capitu aparecem em 

close, demonstrando a tristeza que Capitu ao saber que Bento ficará longe. 

 

 

O rosto não é para si mesmo, é para o outro, é para Deus; é a 
linguagem silenciosa. É a parte mais viva, mais sensível (sede dos 
órgãos dos sentidos) que, quer queiramos quer não, apresentamos 
aos outros; é o eu intimo parcialmente desnudado, infinitamente 
mais revelador que todo o resto do corpo [...] para entender um 
rosto é preciso vagar, paciência, respeito e amor (CHEVALIER, 
2015, p. 790-91).  
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Capitu parecia transmitir a Bento seu constrangimento, fazendo com que o 

mesmo lhe fizesse juras, nas quais ela não acreditava, como podemos perceber no 

último quadrinho, quando escreve a palavra mentiroso no chão. Porém, o fato de 

ela externar isso, sem dizer, mostra que no fundo ela carregava uma ponta de 

esperança que tudo fosse verdade. Na sequência, a palavra aparece no céu, junto 

com andorinhas. 

 

 

Figura 50: Andorinhas, p.31 

 

“A andorinha é símbolo da renúncia e da boa companhia. Significa solidão, 

emigração, separação, por causa de sua natureza migradora” (CHEVALIER, 2015, 

p.51). Se levarmos em conta que no texto original, Machado cita apenas como 

pássaros, sem dar maiores definições, podemos constatar que pode ser sido 
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intencional essa alteração, querendo transmitir a mensagem do distanciamento de 

Bento e Capitu que estava para ter começo, visto que ele teria que ir ao seminário. 

Talvez por conta disso, também, o céu tenha ganho destaque nos 3 primeiros 

quadros, já que é a ligação direta com o Ser divino celestial. O céu, segundo 

Chevalier, é símbolo dos poderes superiores, e tanto Bento sucumbe à sua mãe 

(superior a ele) quanto ela sucumbe a promessa feita a Deus, enviando seu filho 

para ser padre. 

Percebemos novamente os recursos dos quadrinhos para dar a sensação de 

“demora no tempo”. No terceiro não há linha limitando a cena que está expandida, 

assim, o leitor tem a sensação de que as personagens ficam por horas 

conversando. Outra característica comum nas HQs, é a sequência dos balões, 

sempre da direita para a esquerda, fazendo com que a leitura seja coerente e faça 

sentido. 

 Notamos, ainda, que a conversa se passa em um poço. Chevalier (2015) 

afirma que o poço simboliza a união do homem e da mulher, e possui em hebraico 

o sentido de esposa. Mas como Machado é genial no que escreve, e talvez já 

conhecendo tal simbolismo, “o poço, é além disso, é símbolo do segredo, da 

dissimulação, especialmente da dissimulação da verdade; sabe-se que ela dele sai 

nua” (CHEVALIER, 2015, p.726). Haveria tal simbolismo ligação com os olhos 

dissimulados de Capitu?  

No último quadrinho da página, aparece uma criança, que  “pode indicar 

uma vitória sobre a complexidade e a ansiedade, a conquista da paz interior e da 

autoconfiança” (CHEVALIER, 2015, p.302). Na imagem é colocada no exato 

momento em que Bento parece, enfim, convencer Capitu que voltaria e se casaria 

com ela. 
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Figura 51: Despedida, p.33 

 

  Na despedida, Capitu e Bento aparecem de mãos dadas. Para Chevalier 

(2015) a mão é símbolo de dominação, aqui, evidencia o domínio que Capitu tem 

sobre Bento, já que ele vai para o seminário, mas todo seu esforço é para retornar 

e tê-la novamente. “Colocar as mãos nas mãos de outra pessoa é entregar a 

própria liberdade, desistir dela, confiando-a a outra pessoa, é abandonar a própria 

força”. (CHEVALIER, 2015, p.592). E novamente o casal é apresentado, no último 

quadrinho da página, na cor vermelha, representando a paixão de um pelo outro. 

 Tanto na página 36, quanto na página 39, em rompantes de ciúmes de 

Bento, Capitu aparece sempre na janela. “A janela simboliza a receptividade. Se é 

redonda, a receptividade é da mesma natureza que a do olho (e da consciência). 

Se é quadrada, a receptividade é terrestre, relativamente ao que é enviado do céu” 

(CHEVALIER, 2015, p. 512). Capitu estava sempre receptiva a Bento, em suas 

visitas, porém ele parecia não perceber que seu ciúme era descabido. 
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Figura 52: Janelas, p.36 e 39 

 

Apesar de estar errado em suas desconfianças, Bento ameaça nunca mais 

voltar do seminário, como aparece no quadrinho da sequência a seguir, com isso 

Capitu, ajoelha-se como se implorasse seu perdão. 

 

 

Figura 53: Lágrimas, p.40 
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Notamos no segundo quadrinho, a presença do poço, o símbolo da união, 

mas também da dissimulação, passando novamente a dúvida sobre a traição ou 

não de Capitu, porém, os dois últimos quadros trazem Capitu em lágrimas, e a 

lágrima é símbolo da dor e da intercessão. Segundo Chevalier (2015), é, muitas 

vezes comparada a pérola, que é o símbolo essencial da feminilidade criativa e 

entre os gregos era o emblema do amor e do casamento, logo podemos deduzir 

que a dor de Capitu realmente era verdadeira e que ela queria casar-se de fato com 

Bento. 

 Chega, então, o casamento. Capitu está vestida de noiva, usando branco. 

 Chevalier (2015) ressalta que o branco – Candidus – é a cor do candidato, 

i.e., daquele que vai mudar de condição. 

 

 

Assim como a noiva muda para a posição de esposa. “uma vez 
realizado o casamento, o branco dará lugar ao vermelho, assim 
como a primeira manifestação do despertar do dia, sobre o pano de 
fundo da alvorada forca e neutra como um lençol, será constituída 
para a aparição de Vênus, a vermelha – e, mais tarde, far-se 
menção às núpcias do dia. (CHEVALIER, 2015, P.143) 

 

 O branco representa ainda a paz, a afirmação, o deleite, a harmonia e a 

estabilidade, muitos destes sentimentos, senão todos, estão relacionados ao fato 

de casar-se. 

 

 

Figura 54: Casamento, p.48 
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Na página seguinte, os quadrinhos retratam a vida de casados de Bento e 

Capitu. 

 

 

Figura 55: Vida de casados, p.49 

 

  Na primeira imagem o casal está no céu, pois terão sua primeira noite de 

núpcias. O leito é o símbolo da regenerescência pelo sono e pelo amor, de acordo 

com Chevalier (2015), ele dá e absorve a vida. Os dois anjos que aparecem na 
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cena, estão a abençoar o casal, como mensageiros de Deus, já que são portadores 

de boa notícia para a alma. Sabemos que muitas pessoas quando se apaixonam, 

costumam usar a expressão: “estou no céu”, aqui fica literalmente ilustrado tal 

sentimento. 

 Já na segunda parte, temos em destaque o relógio, que é o símbolo do 

tempo. Aqui aparece sem ponteiros, fazendo referência ao tempo parado. 

 

 

Para tentar exorcizar a angústia e o efêmero, a relojoaria 
contemporânea não encontrou nada melhor, inconscientemente, 
que dar aos relógios e aos despertadores uma forma quadrada, em 
lugar de redonda, simbolizando, assim, a ilusão humana de escapar 
à roda inexorável e de dominar a terra, impondo-lhe a sua medida. 
O quadrado simboliza o espaço, a terra, a matéria. Essa passagem 
simbólica do temporal ao espacial não chega, no entanto, a suprimir 
toda rotação em um ou outro sentido, mas oculta o efêmero para 
indicar tão-somente o instante presente no espaço (CHEVALIER, 
2015, p. 876). 

 

Impossível viver parado, tanto que logo Bento e Capitu retornam da lua de 

mel e passam a fazer passeios, exibindo-se para a sociedade, mostrando que o 

amor dos dois era o mais verdadeiro de todos. Capitu é mostrada nesta imagem 

com uma sombrinha, que para Chevalier (2015, p.843) “é como que o nimbo da 

pessoa que ela abriga, que se assemelha ao Sol pela autoridade e pela dignidade”. 

Na tradição chinesa é o símbolo da elegância e de riquezas radiantes. É símbolo de 

proteção, como Capitu passou a sentir-se ao lado de seu novo marido. A cor roxa 

de suas roupas está ligada a fantasia, mistério, egoísmo e grandeza, assim como 

os pensamentos de Bento, ao passear de braços dados com sua amada, 

despertando o interesse e a inveja de outros homens, segundo sua imaginação. 
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Figura 56: Calendário, p.50 

 

A passagem do tempo nos quadrinhos assume diversas formas, aqui, 

podemos ter essa ideia ao percebemos o calendário na imagem. O calendário é 

uma maneira encontrada pela sociedade para marcar o tempo, que como apontado 

no texto, vem passando e o sonho de Bento ter um filho, ainda não ocorreu. As 

flores, de um modo geral, simbolizam o princípio passivo, como afirma Chevalier 

(2015), sendo assim, mais um reforço desse não acontecimento materno de Capitu, 

já quem é ela que aparece regando-as. A água é fonte de vida, logo, há todo um 

simbolismo se trouxermos essa imagem para o maternal. A passividade em não 

gerar um filho é alimentada pelo desejo de trazer-lhe à vida. O vestido, agora, é 

azul escuro, que segundo Farina (2006) é a cor da inteligência, segurança e 

confiança, características que se fazem presente o tempo inteiro na personagem.] 

  Assim como o poder que ela exerce sobre Bento, seja com sua habilidade 

em administrar as mais inusitadas situações, seja em lidar com o ciúme doentio de 

seu marido. Em uma das imagens, o braço aparece de fora, costume incomum para 

as mulheres daquela época, o que faz com que Bento se incomode com os olhares 

alheio. O braço é símbolo do poder, da força e da proteção. Na mesma imagem, a 

seguir, vemos também em seu vestido, um enorme laço. Que segundo Chevalier 

(2015) simbolizam os vínculos que unem os membros de um corpo social: através 

de seus repetidos enlaces, simbolizam a união até a morte. Pressupõe-se que ao 

se casarem, Bento e Capitu jamais se separariam, não fossem pelas infundadas 

desconfianças do marido. 

 



133 
 

 

 

Figura 57: Braços, p.51 

 

 

Talvez não à toa, Escobar tenha se afogado, tamanho o ciúme de Bento, que 

até pelo mar ele supria tal sentimento ao ver Capitu na janela fitando o oceano, 

como podemos observar no quadrinho abaixo. 

 

 

Figura 58: Mar, p.52 

 

 

 Ainda mar simboliza um estado transitório entre as possibilidades 
ainda informes as realidades configuradas, uma situação de 
ambivalência, que é a de incerteza, de dúvida, de indecisão, e que 
se pode concluir bem ou mal. Vem daí que o mar é ao mesmo 
tempo a imagem da vida e a imagem da morte (CHEVALIER, 2015, 
p.248). 
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 Uso dessa metáfora imagética, para determinar vida e morte, dá sequência 

aos acontecimentos da história em quadrinhos que escolhemos para esta análise. 

Na página seguinte, a primeira imagem é do nascimento de Ezequiel, filho de Bento 

e Capitu. 

 

 

Figura 59: Filho, p.52 

 

  Capitu aparece duas vezes na cena, com vestidos de cores diferentes, 

simbolizando assim um recurso encontrado pelo quadrinista para simular a 

passagem do tempo, até o nascimento de Ezequiel, na imagem antes do bebê, ela 

parece usar uma camisola branca. “O branco é a cor iniciadora, passa a ser em sua 

acepção diurna, a cor da revelação, da graça, da transfiguração que deslumbra e 

desperta o entendimento, enquanto o ultrapassa: é a cor da teofania (manifestação 

de Deus) (CHEVALIER, 2015, p.144) 

 Não há nada que traduza de melhor maneira Deus se manifestando como o 

nascimento de uma criança, logo, a escolha foi bastante coerente. Porém, por se 

tratar da cor da revelação, e por ser Ezequiel tão parecido com Escobar, fica aqui 

novamente a dúvida plantada em todo o romance: teria Capitu traído Bento?  

 Para piorar tal situação as comparações de seu filho com Escobar, 

despertam ainda mais ciúmes em Bento. Na página 55, a própria Capitu aparece 

nos quadrinhos mencionando isso no texto, porém, como nossa análise, neste 

momento se refere às imagens, manteremos esse raciocínio. 
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Figura 60: Imitações, p.55 

 

 No primeiro quadrinho, Ezequiel chuta um gato. Chevalier (2015) afirma que 

o gato tem um simbolismo que oscila entre o bem e o mal, o que se pode explicar 

pela sua atitude ao mesmo tempo terna e dissimulada. Pode ser uma referência as 

atitudes de Capitu? “Entre os índios Pawness, da América do Norte, o gato é um 

símbolo de sagacidade, de reflexão, de engenhosidade; ele é observador, 

malicioso, ponderado, alcançando sempre seus fins” (CHEVALIER, 2015, p.463). 

 No segundo quadro vemos Ezequiel jogar uma pedra em um pássaro, que é 

símbolo das funções intelectuais (inteligência), e representa também a alma das 

crianças. Mais uma maneira de transpor para os quadrinhos a forma como Capitu é 

mostrada no romance original. Seria ela inteligente a tal ponto, de ter dado o tão 

sonhado filho a Bento o traindo com seu melhor amigo?  

Nas imagens, tanto Bento quanto Capitu aparecem de chapéu, que simboliza 

a superioridade, poder, soberania. O que nos coloca novamente em dúvida: qual dos 

dois manter tal poder sobre o outro? E para reforçar ainda mais esse mistério, “usar 

chapéu significa, em francês coloquial (porter le chapeau) assumir uma 

responsabilidade, mesmo por uma ação que não se tenha cometido” (CHEVALIER, 

2015, p.232). 

 Com a morte de Escobar, as dúvidas de Bento parecem aumentar. 
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Figura 61: Morte, p.61 

 

 Tanto que uma página inteira do quadrinho foi dedicada a essa passagem. 

Notamos que o designer trabalhou quase toda a cena em tons de violeta e 

vermelho, principalmente na parte inferior da página, o rosto de Bento e de Capitu.  

O violeta, segundo Farina (2006) possui um poder sonífero e está associada ao 

enterro e a alquimia. Pode ser relacionada, também, ao engano e a violência. 

Talvez por esse motivo Bento esteja com o rosto desta cor, já Capitu tem o close de 

seu olhar, em um tom avermelhado. Pode ser o vermelho a cor de quando o fluxo 

sanguíneo aumenta, é também a cor do perigo, do amor e da emoção. Qualquer 

desses significados caberiam para Capitu, pois não há ao certo como saber o que 
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ela sentiu nesse momento. Tal acontecimento só fez com que as comparações que 

Bento fazia de seu filho com seu amigo só aumentassem a cada ano, a ponto de 

ele enxergar o próprio Escobar sentado à mesa, mesmo sendo Ezequiel uma 

criança ainda. 

 

 

Figura 62: Vinho, p.61 

 

 Na imagem, Bento e Capitu aparecem servidos de vinho que simboliza a 

poção da vida e da imortalidade, talvez aqui represente a imortalidade de Escobar 

na memória de Bento, a tal ponto de confundir o próprio filho com o mesmo.  

 Tão exacerbado era seu ciúme que chegou quase ao ponto de matar seu 

filho envenenado, como vemos na sequência de imagens a seguir, foi o que deu 

resultado ao fim do casamento. 

 O vermelho aparece novamente no fundo dos quadrinhos transmitindo tanto 

a raiva de Bento por seu filho, que ele acreditava ser de Escobar, quanto a raiva de 

Capitu em relação ao ciúme do marido. O tom acinzentado predomina na página, 

inclusive nas roupas de Capitu. O cinza vem da mistura do preto e do branco e na 

simbologia cristã, designa a ressurreição dos mortos. “Donde a expressão francesa 

se griser para ‘estar um tanto embriagado’, i.e., no estado de obscurecimento da 

meia-consciência” (CHEVALIER, 2015, p.248). Exatamente o que acontece com 

Bento ao lembrar se seu amigo, ele fica inconsciente de tanto ciúme que não 

consegue ordenar seus pensamentos e o faz ressurgir a todo momento. 
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Figura 63: Separação, p.68 

 

 Capitu reaparece no último quadrinho da história, novamente em duas 

imagens, ela menina e ela mulher. A menina entregando uma concha para a mais 

velha. Chevalier (2015) traz a concha como simbolismo da fecundidade e diz que 

seu formato e profundidade lembra o órgão sexual feminino.  Para alguns povos, 

ela representa a morte. Podemos, então, pensar na Capitu levada, dissimulada e 

que brincava com Bento, permaneceu, depois de adulta, com tal façanha. Ou, 

podemos perceber, enfim, a morte do sentimento de Bento por ela. 
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Figura 64: Duas Capitus, p.77 

 

 Toda a história em quadrinhos é trabalhada em tons envelhecidos, o que 

reforça a questão de que são memórias de Dom Casmurro. Os detalhes das 

imagens como apresentados na análise talvez não tenham sidos escolhidos 

propositalmente, porém, os significados de cada um dos itens descritos ajuda a 

manter o misterioso que o romance carrega. Com isso, o suspense da obra se 

mante também nas imagens, que criam significados ambíguos em torno do casal.  

 Assim como no texto, nas imagens há várias leituras possíveis, cada qual 

fará sua análise de acordo com as referências que possui, mas uma coisa é certa, 

em todas as possibilidades, sempre ficará no ar a pergunta que perdura por mais 

de um século: teria Capitu traído Bento ou apenas seu ciúme o traiu? 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fazer uma leitura aprofundada de qualquer livro requer paciência. Fazer uma 

releitura, requer um certo talento, mas fazer uma releitura de três releituras requer 

muita coragem. Talvez tenha sido o medo nosso maior incentivador, ainda mais por 

ser tratar de Machado de Assis. Sabíamos o risco que corríamos, e as críticas que 

podiam surgir por trazer em formato de História em Quadrinho um livro tão 

consagrado quando Dom Casmurro. 

Os Estudos Culturais permitiram essa reviravolta, fazendo com o que era 

considerado canônico e destinado aos que frequentavam a academia ou grandes 

bibliotecas, chegassem a todos, das mais diversas maneiras possíveis, e mais, 

permitiu novas releituras de grandes nomes, grandes obras e com isso, aumentou a 

produção das mais variadas manifestações artísticas e culturais. 

Os poemas que antigamente eram feitos em estrofes e rimas, foram 

desconstruídos e hoje podem ser feitos com somente duas ou três palavras. As 

óperas e os clássicos musicais foram regravados e ganharam novos ritmos e deram 

origem a novos sons e danças, os livros que enfeitavam as prateleiras com suas 

capas de couro ganharam novos olhares, tanto de novos leitores, como novas 

roupagens, características e suportes. E isso tudo em uma velocidade quase 

invisível. O bonde que passava agora não passa mais, porém, passam outros meios 

de transporte. Podemos usar essa frase como metáfora para toda essa mudança 

artística e cultural. O bonde não deixou de existir, assim como os clássicos também 

não, apenas deu lugar a transportes variados e mais velozes, para que pudessem 

levar mais pessoas para lugares mais distantes. 

As mudanças permitidas foram tamanhas, que as histórias em quadrinhos por 

exemplo, que por muito tempo foram dirigidas somente ao público infantil, hoje são 

pensadas para os mais variados públicos, e adaptadas dos mais diversos textos, 

sejam eles clássicos literários ou não, como é o caso de Dom Casmurro. E claro, há 

ainda os novos textos, os novos traços, os novos leitores. Tudo é novo, até o antigo 

se renova constantemente.  

O antigo renovado, é exatamente disso que se trata nosso trabalho, perceber 

se ao trazer as releituras, os roteiristas e quadrinistas conseguiram manter a 

originalidade do texto machadiano. Como vimos nas análises, a comparação sempre 

vai existir, não só entre os quadrinhos, muitos textos surgem de outros textos antes 
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já lidos, ainda que de forma inconsciente, há uma retomada das memórias e 

referências, verbais ou não, em tudo que vamos escrever ou falar. 

Claro que não será igual, visto que a ideia é adaptar a obra, se não fosse 

dessa maneira, poderiam apenar renovar a edição do original. A ideia é fazer com 

que novas maneiras de ler o texto sejam apresentadas, sem que o mesmo perca 

sua ideia principal. O que percebemos na análise textual é exatamente isso, o que 

era relevante, foi mantido. 

Joly (2007) abre seu livro Introdução à análise da Imagem afirmando que 

“somos consumidores de imagens; daí a necessidade de compreendermos a 

maneira como a imagem comunica e transmite as suas mensagens; de fato, não 

podemos ficar indiferentes a uma das ferramentas que mais dominam a 

comunicação contemporânea”. Mesmo quando lemos somente o texto, as imagens 

automaticamente se criam em nossas mentes. E certamente, se fossem feitos 

milhares de quadrinhos sobre Dom Casmurro, cada desenhista retrataria a história 

de um jeito, mas todos, manteriam detalhes, objetos, e diversos elementos que 

ajudassem a criar o mundo machadiano. A época, os costumes, os trajes, tudo isso 

é trazido para o papel. 

Na história analisada semioticamente, em muitos momentos, esses elementos 

ajudam a enfatizar não só as características de Capitu, mas também a reforçar a 

trama que se desenrola no romance.  Nos quadrinhos, o roteiro é feito antes, logo, 

texto e imagem procuram conversar, o que facilita o entendimento do leitor, porém, 

muitos itens apresentados carregam um significado que faz com que cada cena 

ganhe ainda mais vida através dos desenhos. 

Todas as três adaptações, ainda que com características diferentes, 

traduzem com sensibilidade o livro escrito em 1899. Esperamos que essas 

releituras levem os leitores ao encontro da obra original, pois não há como não se 

apaixonar por Machado de Assis, assim como ele escreve no capítulo LXII: “A 

minha memória ouve ainda agora as pancadas do coração naquele instante. Não 

esqueças que era a emoção do primeiro amor” (ASSIS, 2008, p.89). É exatamente, 

assim, que normalmente as pessoas se sentem ao ler esse livro pela primeira vez. 

Acabam, muitas vezes, descobrindo seu primeiro amor literário. 

Um trabalho cuidadoso, detalhado e certamente demorado, tanto dos 

roteiristas quanto dos quadrinistas para se manterem, o máximo possível, próximos 
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ao livro original, afinal, mesmo sendo adaptado mais de um século depois, Dom 

Casmurro é um clássico, que teima em permanecer em nossas memórias, e que 

com certeza fará surgir novas (re)leituras, tamanha força e versatilidade que 

carrega. 
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