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INTRODUÇÃO
A fortuna crítica do romance Dom Casmurro pode 
ser dividida grosso modo em quatro fases. Na 
primeira, o romance foi interpretado como um 
estudo do ciúme e da traição, com a personagem 
Capitu sendo acusada de ter traído o marido 
Bento Santiago. Em 1960, Helen Caldwell iniciou a 
segunda fase com o livro O Otelo Brasileiro de 
Machado de Assis, na qual Capitu passou a ser 
inocente e Bento um marido doente e ciumento. 
Na terceira fase, os críticos passaram a  relacionar 
o romance com a sociedade patriarcal brasileira, 
colocando Bento como representante da elite 
escravista. Finalmente, a quarta fase crítica surgiu 
com a publicação de Autobibliografias, de Abel 
Barros Baptista, que critica o “paradigma do pé 
atrás” inaugurado por Caldwell. O objetivo deste 
estudo é analisar, através da leitura de obras 
destas quatro fases críticas e do livro Capitu, que 
deu origem à adaptação televisiva, se a leitura 
outrora hegemônica da obra, com base na 
alegoria nacional, ainda está presente, e verificar 
se alguma das obras estudadas influenciou a 
produção da minissérie Capitu. 

METODOLOGIA
Para realização deste estudo foram 
cumpridas quatro etapas. Na primeira, os 
livros Dom Casmurro, O Otelo Brasileiro de 
Machado de Assis e Duas meninas: A poesia 
envenenada de Dom Casmurro foram lidos, 
além da apresentação que Paulo Franchetti 
fez para a edição de Dom Casmurro da 
Ateliê Editorial. Na segunda etapa, foi 
realizada a leitura de alguns capítulos do 
livro Autobibliografias que criticam o 
“paradigma do pé atrás”, e na terceira foram 
analisados os textos dos palestrantes que 
conduziram a preparação do elenco e da 
equipe técnica da minissérie, presentes no 
livro Capitu. Por fim, na quarta etapa, 
assistiu-se à minissérie Capitu.

RESULTADOS
Os resultados obtidos mostram que a 
interpretação do romance Dom Casmurro 
teve uma modificação com o trabalho de 
Hellen Caldwell, passando, a partir dele, 
a prevalecer o “paradigma do pé atrás”, 
no qual predomina a desconfiança em 
relação ao narrador do romance. Pôde-se 
constatar, porém, que a minissérie Capitu 
não está baseada neste paradigma, pois 
traz uma interpretação do romance mais 
voltada para o psicológico dos 
personagens. 

CONCLUSÃO
A minissérie não foi influenciada pela leitura 
com base na alegoria nacional.
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