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Introdução 
 

A reescrita é uma forma revisionista de escrita feminina contemporânea, 
que busca inscrever na literatura a experiência feminina. Esse revisionismo, 
segundo Bonnici (2007), procura desconstruir a ideologia patriarcal e lançar um 
novo olhar ao cânone literário masculino e eurocêntrico. Para Showalter (1994), 
o objetivo dessa crítica é ratificar injustiças construídas sobre modelos 
existentes, oferecendo leituras feministas de textos que levam em 

RESUMO: Uma estratégia crítica frente ao cânone 
literário, marcadamente masculino, bastante recorrente 
na literatura de autoria feminina contemporânea, é a 
reescrita de textos canônicos, colocando em relevo as 
personagens femininas. Nesse sentido, o romance A 
audácia dessa mulher, publicado por Ana Maria 
Machado, em 1999, em homenagem ao centenário de 
publicação de Dom Casmurro, de Machado de Assis, é 
uma obra ambígua, uma vez que concomitante com a 
homenagem ao estilo e à genialidade do autor do século 
XIX, a autora cria uma nova identidade para a 
personagem Capitu, representando a ousadia e a força 
feminina da mais famosa personagem machadiana. Com 
o presente trabalho, propomos uma abordagem do 
diálogo estabelecido entre os dois romances, buscando 
compreender, através da teoria crítica feminista e de um 
panorama sobre a história das mulheres, o modo como 
são representadas as mulheres dos séculos XIX e XX, 
por meio da análise das trajetórias das personagens 
Capitu, Beatriz e Ana Lúcia. O foco maior da análise 
recai sobre a representação da personagem Capitu nas 
duas obras estudadas, com o intuito de compreender 
melhor o papel que a personagem desempenhava no 
contexto do século XIX e como uma autora do século XX 
resgata sua trajetória, por meio de uma forma narrativa 
bastante singular, fazendo com que Capitu possa 
expressar suas angústias e vivências, por meio de 
anotações feitas em um livro de receita. 
 
PALAVRAS-CHAVE: A audácia dessa mulher; Dom 
Casmurro; reescrita. 
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consideração as imagens e estereótipos construídos sobre as mulheres na 
literatura, assim como discutir as omissões e falsos juízos sobre as 
personagens femininas na crítica literária. 

Partindo dessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo uma análise 
do diálogo intertextual entre os romances A audácia dessa mulher, publicado 
por Ana Maria Machado, em 1999, em contraponto com Dom Casmurro, 
publicado por Machado de Assis, em 1899, buscando compreender, por meio 
da teoria crítica feminista e de um panorama sobre a história das mulheres, 
como as duas obras representam as personagens Capitu e Beatriz.  

Vale ressaltar que o romance de Ana Maria Machado, publicado cerca 
de um século depois do de Machado de Assis, por ocasião do centenário da 
obra machadiana, apresenta uma personagem feminina do século XIX e outra 
do século XX, mas vistas e representadas pelo olhar feminino de uma autora 
contemporânea. 

Além disso, buscamos uma comparação da personagem Capitu nas 
duas obras estudadas, com o intuito de compreender melhor o papel que a 
personagem desempenhava, no período que estava vivendo, século XIX, com 
o período em que se encaixava psicologicamente, século XX. Desta forma, 
apresentaremos a forma como a personagem Capitu, mesmo vivendo no 
século XIX, conseguiu construir sua própria identidade, de forma a estar à 
frente de sua época.  

E, por fim, veremos a forma como a autora Ana Maria Machado 
apresenta os pontos destacados anteriormente, em sua obra, por meio de uma 
reescrita de Dom Casmurro, no qual Capitu tem a chance de se expressar por 
meio de anotações feitas em um livro de receita. 
 
 
A literatura de autoria feminina e a estratégia da reescrita 
 

Nos séculos XIX e XX, o preconceito em relação à escrita feminina era 
tão comum que frases como a do jornalista João do Rio, no início do século 
XX, eram frequentes: “Por que escrevem essas senhoras? Ninguém o soube; 
ninguém o saberá. Com certeza porque não tinham mais o que fazer [...]. Mas 
elas escrevem, escrevem, escrevem.” (JOÃO DO RIO, 1911, apud ZOLIN, 
2009, p. 328). Segundo Zolin, (2009), o feminismo crítico buscou um resgate e 
uma reavaliação de obras de autoria feminina, no intuito de 

 
desconstruir a neutralidade que supostamente marcaria a 
construção do saber, revisitando as categorias instituídas da 
crítica literária, a fim de ampliar as perspectivas de análise; 
submetê-las a um outro olhar, um olhar capaz de detectar e de 
desnudar particularidades a que a convenção masculina nunca 
esteve atenta. (ZOLIN, 2009, p. 328) 

 
Mas, ainda no século XXI, com o aumento do número de autoras, 

tornou-se preciso reavaliar e repensar as concepções literárias, que se 



 

 

 

470 

I ENCONTRO DE  
DIÁLOGOS LITERÁRIOS: 

Um olhar para além das fronteiras 
  ISSN - 000-000 

 

470 

ensinavam no ensino Fundamental, Médio, Superior, e até mesmo no cânone 
literário brasileiro (pois este tinha pressupostos ideológicos, códigos estéticos e 
retóricos, marcados por preconceitos de cor, de raça, de classe social e de 
sexo). Desta forma, Zolin explica que “o valor estético da obra canônica não 
reside apenas no próprio texto, mas em fatores acima arrolados, construídos 
em consonância com os valores de ideologia patriarcal.” (2009, p. 328). 

Buscando a inserção da mulher no mundo da escrita, marcadamente 
elitista e androcêntrico, a literatura de autoria feminina evolui até alcançar um 
status social, passando por três fases. Essa divisão em fases foi proposta por 
Eliane Showalter (In ZOLIN, 2009), que é uma das fundadoras da crítica 
feminista contemporânea. Os trabalhos de Showalter referem-se à literatura 
anglo-americana No Brasil, a pesquisadora Elódia Xavier (1999), baseando-se 
nos estudos de Showalter, seleciona algumas autoras e obras que marcam 
cada uma das etapas da escrita feminina, desde meados do século XIX até o 
final do século XX.  

No primeiro momento da escrita de autoria feminina, denominada por 
Showalter de feminina, as obras refletem a realidade social e os papéis 
estabelecidos às mulheres através de uma imitação e da internalização dos 
valores e padrões vigentes. São obras que representam mulheres submissas 
ao poder patriarcal de pais e maridos, que encontram sua realização no 
casamento e na maternidade, numa conduta condizente às regras impostas 
pelo poder inscrito na concepção machista da sociedade da época. São 
exemplos deste período romances como Úrsula (1859), de Maria Firmina dos 
Reis, Dedicação de uma amiga (1850), de Nísia Floresta, A falência (1902), A 
intrusa (1908), de Júlia Lopes de Almeida, e A sucessora (1934), de Carolina 
Nabuco. Segundo Xavier (1999, s.p.), essas autoras “reduplicam os padrões 
éticos e estéticos, mesmo porque elas ainda não tinham se descoberto como 
donas do próprio destino”. 

Para Xavier, a obra inovadora de Clarice Lispector, com seu forte 
impacto em críticos e leitores, seria um divisor de águas na literatura de autoria 
feminina no Brasil. Desse modo, o segundo momento da tradição literária de 
autoria feminina é designado Fase Feminista (Feminist). É um momento 
caracterizado por um protesto contra os valores e padrões vigentes na 
sociedade e por uma luta pelos direitos das minorias. Para Xavier, “o feminismo 
já havia desencadeado um processo de conscientização e a narrativa de 
autoria feminina vai incorporar as questões polêmicas contidas em O segundo 
sexo (1949) de Simone de Beauvoir”. Assim, o período de 1944 a 1990 
abrange as produções que contêm tais características. No Brasil, as autoras 
mais significativas deste período são Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, 
Lya Luft, Sônia Coutinho, Márcia Denser, Marina Colasanti, Helena Parente 
Cunha, Nélida Piñon, Marilene Felinto, Ana Maria Machado, Adélia Prado, 
entre outras. 

E na terceira fase, a partir da década de 1990, que é chamada de Fase 
Fêmea (Female), caracteriza-se pela busca de uma identidade própria, de uma 
escrita e de uma representação mais autêntica e livre. São desse momento os 
romances de Adélia Prado, Nélida Piñon e Lya Luft, produzidos depois de 
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1990, e também autoras como Patrícia Melo, Adriana Falcão e Zulmira Ribeiro 
Tavares. 

Ao analisar a obra Audácia dessa mulher, publicada em 1999, por Ana 
Maria Machado, percebe-se que a mesma se encaixa na última fase, a Fase 
Fêmea, que segundo Showalter é “a fase de autodescoberta, marcada pela 
busca da identidade própria.” (SHOWALTER, apud ZOLIN, 2009, p. 330). 
Assim como a personagem principal, Beatriz, que é marcada por ser uma 
mulher independente, a qual o enredo se volta em torno de questionamentos 
de sua vida e história.  

Analisando ainda a personagem de Beatriz de Audácia dessa mulher, 
notamos que ela é uma mulher típica do século XXI, que vive um romance 
aberto com o namorado. Ela é uma jornalista especializada em turismo, por 
isso, viaja muito. Bia, ao contrário da mulher patriarcal, não tem dotes 
culinários e nem habilidade para lidar com a casa. 

Nesta obra, podemos ver também na personagem de Ana Lúcia, a 
crítica que a autora faz à sociedade patriarcal do século XIX, pois esta 
personagem vive nos moldes do sistema patriarcal, mesmo vivendo no fim do 
século XX. Pois segundo Kate Millet (apud ZOLIN 2009), na opressão feminina 
a partir do conceito de patriarcado, o ser feminino era subordinado ao 
masculino e o poder deste era exercido tanto na vida civil, quanto na doméstica 
de modo a submeter a mulher, que, “a despeito dos avanços democráticos, tem 
continuado a ser dominada desde muito cedo, por um sistema rígido de papéis 
sexuais” (p. 226). E, por fim, temos a personagem de Virgílio, um homem com 
características andróginas, que tem um restaurante e um cuidado com a casa, 
ao contrário de Bia.  

Cada uma das histórias que lemos, ouvimos ou escrevemos é contada 
por um narrador. O narrador de qualquer obra tem certas características e 
limitações que definem como o autor vai contar a história. Na obra de Ana 
Maria Machado, nós temos dois tipos de narrador: O observador que faz parte 
da maioria da narrativa: ele conta a história do lado de fora, na 3ª pessoa, sem 
participar das ações. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, 
narra com certa neutralidade, apresenta os fatos e os personagens com 
imparcialidade. Não tem conhecimento íntimo das personagens, nem das 
ações vivenciadas.  

O outro narrador é o onisciente, que é um narrador que tudo sabe e tudo 
vê. Normalmente usados na literatura pela facilidade de narrar os sentimentos 
e pensamentos das personagens. Conta a história em 3ª pessoa, às vezes, 
permite certas intromissões, narrando em 1ª pessoa. Ele conhece tudo sobre 
os personagens e sobre o enredo, sabe o que passa no íntimo das 
personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Ele é capaz de revelar 
suas vozes interiores, seu fluxo de consciência, em 1ª pessoa. Quando isso 
acontece o narrador faz uso do discurso indireto livre, por isso é difícil de definir 
quando é o narrador ou a personagem que está falando ou pensando. 

Desta forma, a autora faz uma pequena brincadeira ao dizer:  
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Considera que um livro que começou com um narrador 
impessoal não pode de repente trazer essas intromissões em 
primeira pessoa. Ainda mais quando não fica claro se quem 
está falando é o autor (ou uma autora, que audácia!), um 
narrador não identificado, ou um dos personagens. 
(MACHADO, 1999, p. 20) 
 

No capítulo 2, de Audácia dessa mulher, Ana Maria Machado usa o 
recurso do narrador onisciente e homenageia Machado de Assis, relembrando 
a intromissão do narrador na obra Dom Casmurro: “Mas a posterior tendência a 
transformar esse recurso em clichê não impediu aqui mesmo, nesta cidade, 
Machado de Assis elevasse esse procedimento à categoria de obra-prima, 
transformando-o num dos traços mais típicos e deliciosos de seu estilo.” 
(MACHADO, 1999, p. 19) 

Mas ao mesmo tempo em que elogia, a escritora questiona Machado 
quando diz: “Mas a história continua mesmo é com uma roupagem mais atual, 
uma convenção tão rígida quanto as de épocas anteriores – agora, trata-se da 
regra não- escrita que exige coerência ...” (MACHADO, 1999, p. 20). Quando 
ela diz “regra não- escrita”, entendemos que sejam os moldes canônicos que 
não estão levados tão à risca, porém, agora ela tem que se preocupar com a 
coerência. Desta forma, Ana Maria crítica, e ao mesmo tempo, elogia a obra de 
Machado de Assis. 

Segundo Thomas Bonnici (2007) a reescrita é uma estratégia usada em 
diversas literaturas, sobretudo pelo viés da literatura feminista e da literatura 
pós-colonial, com o objetivo de criar um novo texto literário a partir das lacunas 
e silêncios existentes em um texto canônico. Geralmente, o objetivo é subverter 
o cânone e mostrar outro ponto de vista, a partir do olhar do sujeito 
marginalizado. Na reescrita, os textos são apropriados e, a partir deles, são 
produzidas novas versões, as quais desconstroem completamente os valores e 
pressupostos políticos dos originais. E Ana Maria Machado utiliza de uma 
estratégia muito interessante para recontar a história de Capitu, segundo seus 
próprios pensamentos, sua própria visão e com suas próprias mãos, o que no 
romance Dom Casmurro era quase impossível, pois, como a história era 
contada por Bentinho, a personagem Capitu sempre acabava se escondendo 
atrás dos olhos do marido.  

A escritora retoma a trajetória de Capitu, recriando-lhe os contornos, 
reinventando-lhe os caminhos percorridos durante o tempo em que esteve 
casada com Bentinho, até seu exílio na Suíça. O ponto de partida é um 
caderno de receitas, também usado como diário íntimo que, após ter sido uma 
herança legada a diversas gerações de mulheres, durante mais de um século, 
chega às mãos de Beatriz, personagem principal de A Audácia dessa Mulher.  
Esse caderno de receitas é acompanhado por uma carta assinada por Maria 
Capitolina. 

Dessa forma, a estratégia do livro consiste em fazer com que Capitu, a 
personagem de ficção de Machado, ambientada no século XIX, seja 
reconhecida por Beatriz, personagem de ficção situada no final do século XX, 
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como uma mulher real que, apesar de ter sido também personagem de 
Machado, existiu de fato.    

Através do estudo do livro, pudemos identificar várias interpretações 
possíveis para o título A Audácia dessa Mulher, pois, o mesmo pode ser 
analisado em vários pontos de vista. Desta forma, a audácia do título pode ser 
referente às três mulheres do livro, à Capitu, à Bia e à própria autora.  

A audácia pode ser referente à Bia, pois ela é uma mulher livre, capaz 
de fazer suas próprias escolhas, mulher de autonomia e dedicação marcante e, 
consequentemente, audaciosa por não precisar da ajuda de outras pessoas 
para construir sua própria história. 

Já a audácia de Capitu é caracterizada por ela ser uma figura feminina a 
frente de sua época, porque mesmo vivendo em uma sociedade patriarcalista, 
com costumes muito fechados e direitos restritos, ela, principalmente, através 
do livro de Ana Maria Machado, consegue ser autora da sua vida, conseguindo 
tomar decisões próprias e fazer escolhas que mudariam sua vida.  Podemos 
notar isso quando a personagem escreve uma carta destinada a sua "querida 
amiga Sancha", dizendo que ela, Capitu, forjou sua própria morte para se ver 
livre dos julgamentos de seu marido Bentinho, que achava que ela o havia 
traído com o melhor amigo dele, Escobar. E quando ela, após inventar sua 
morte, enterra consigo também a sua identidade, até então usada, deixando de 
ser Capitu e passando a ser chamada de Lina por seus amigos mais próximos. 

E, por fim, podemos considerar também o título sendo referente à 
própria autora do livro, por ser tão audaciosa a ponto de realizar uma 
audaciosa reescrita de um clássico que é Dom Casmurro, um romance muito 
estudado e fortemente discutido por seus leitores, ao deixar dúvidas da 
possível traição de sua personagem principal, Capitu. 

 
 

A estrutura do romance e o seu diálogo com Dom 
Casmurro 
 

O romance A Audácia dessa mulher constitui-se como uma releitura da 
trajetória de Capitu, homenageando as mulheres que resolveram escrever suas 
próprias histórias, sem depender de um sustentáculo masculino.   

Na obra, a autora reescreve a história de Capitu e Betinho, nos dias 
atuais, alçando como protagonistas as personagens Bia e Virgílio. No decorrer 
do romance, a autora deixa pistas que comprovam a relação entre as 
características das personagens. Segundo Leila Wanderléia Bonetti Farias 
(2007), a autora Ana Maria Machado homenageia e questiona a obra de 
Machado de Assis, aproveitando-se de fios deixados soltos na trama do autor 
para construir um diálogo revelador com Dom Casmurro. Farias ressalta que a 
reescrita de uma obra canônica 

 
Não se resume na inserção de uma voz contestatória ou de 
uma perspectiva radical — embora possa conter tudo isso — 
mas de um mergulho a fundo no cerne do discurso dominante, 
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que tem como resultado o rompimento de suas características 
discursivas e a revelação das limitações desse mesmo 
discurso, o que se dá por meios da desconstrução das bases 
de pressupostos e pré-conceitos da qual se nutre. (FARIAS, 
2007, p. 101) 
 

A narrativa que aparece em primeiro plano, se desenvolve no final do 
século XX, em meio aos personagens, como Bia e Virgílio, que se unem para 
gravar uma série para televisão, situada no final do século XIX. A segunda 
história é a própria série que é intitulada como Ousadia.  No terceiro fio 
narrativo, surge um diário – que aparece intercalado a um livro de receitas – e 
uma carta que teriam sido escritos de Capitu. O diário e a carta recriam a 
intimidade de Capitu, a mais famosa personagem da literatura brasileira. 
 
 
A representação das personagens femininas na obra de 
Ana Maria Machado  
 

O livro A Audácia dessa mulher apresenta as personagens Beatriz (Bia) 
e Ana Lúcia. A personagem Bia é uma mulher própria do século XX, possui 
características próprias da mulher contemporânea, pois, ela é independente, 
tem seu próprio emprego, a sua própria casa, viaja para vários lugares, possui 
um relacionamento mais aberto com o namorado. Ela é uma personagem 
feminina pouco comum na literatura brasileira, mesmo a de autoria feminina, 
uma vez que é decidida e determinada, inteligente e prática, sempre buscando 
coisas novas. Podemos observar como se configura essa personalidade 
audaciosa de Beatriz na seguinte passagem: 

 
Bia estava firmemente decidida a não se permitir ficar 
pensando nele. Fechou o caderno com decisão e foi até a 
mesa. Enquanto ligava o computador, pegou o telefone. Ia 
adiantar o trabalho, escrever o artigo da semana, ocupar-se 
com coisas bem objetivas (MACHADO, 1999, p. 68) 
 

No romance, Bia embora se envolva com Virgílio, mantém um 
relacionamento aberto com Fabrício, com quem divide uma relação marcada 
por uma liberdade amorosa que tem como contrapartida a solidão e a angústia. 
Para Del Priore (2012), vivemos em uma época, na qual os vestígios que 
sobraram do amor romântico fazem com que os casais busquem tudo ao 
mesmo tempo: amor, segurança, fidelidade absoluta, monogamia e liberdade. 
Segundo Del Priore, “a liberdade sexual é um fardo para os mais jovens” (2012, 
p. 321). Isso faz como que relações como a de Bia e Virgílio ou de Bia e 
Fabrício estejam condenadas à brevidade e à crise. Bia, no seu percurso de 
subjetificação, acaba, de certa forma, renunciando a esse ideal de amor 
romântico burguês, uma vez que sabe que “o amor não é ideal, ele traz consigo 
a dependência, a rejeição, a servidão, o sacrifício e a transfiguração” (DEL 
PRIORE, 2012, p. 321). 
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Já a personagem Ana Lúcia, apesar de ser uma moça do século XX, 
apresenta-se como submissa e dependente, evidenciando que mesmo no final 
do século XX, ainda permanecem resquícios do sistema patriarcal do século 
XIX na configuração da identidade feminina. Essa submissão se intensifica, no 
decorrer da história, quando ela não consegue se impor diante do namorado, 
Giba, que tenta evitar que ela trabalhe fora, que ela saia muito de casa, que ela 
converse com outras pessoas, alegando que lugar de mulher é em casa, 
cuidando da família. 
 

Quer que eu pare de trabalhar geral. Não quer nem que eu 
faça o concurso. Ainda mais na Zona Sul. Vive dizendo que 
quando a gente casar eu vou ter que ficar em casa. Ou então, 
se tiver mesmo muita necessidade de trabalhar, vai ter que ser 
ali perto, num lugar onde ele escolher. [...] Vai ver, é porque 
sabe que eu gosto dele, estou sempre querendo agradar, 
acabo fazendo o que ele quer..." (MACHADO, 1999, p. 71-72) 
 

  Por outro lado, Capitu, personagem de Dom Casmurro de Machado de 
Assis, apesar de pertencer historicamente à sociedade do século XIX, 
apresenta características de uma mulher do século XX e até mesmo XXI, por 
se mostrar inteligente, prática, de personalidade forte, determinada, 
observadora, curiosa e dissimulada, pois as mulheres daquela época deviam 
ser completamente submissas aos maridos e à própria sociedade patriarcalista. 
Segundo Mary Del Priore (2012), o século XIX foi um século hipócrita em 
relação ao amor e ao casamento, uma vez que os desejos deviam ser contidos 
e acabavam frustrados. Segundo ela, os adultérios masculinos eram comuns, 
enquanto os femininos, mesmo quando só suspeitados, eram drasticamente 
punidos. Del Priore enfatiza que os interditos sexuais regulavam a vida de 
homens e mulheres, sendo que, ao casar, a mulher passava a ser propriedade 
do marido. A autora acrescenta: “Vigiava a nudez, mas olhava pelos buracos 
da fechadura. Impunha regras, mas liberavam os bordéis” (2012, p. 220).  

Ainda segundo Del Piore, a despeito do discurso romântico, o 
casamento funcionava como uma “camisa de força social”. Desse modo, 
“meditava-se sobre o amor atrás da fumaça dos charutos ou enchiam-se 
pequenos cadernos de anotações” (2012, p. 221).  Desta forma, somente por 
meio de um diário, que aparece intercalado a um livro de receitas, e junto a 
este, uma carta, que teriam sido escritos de Capitu, poderia a personagem do 
século XIX expressar seus sentimentos e contar sua história, a partir de sua 
própria perspectiva, recriando assim sua intimidade e interioridade, que não 
foram possíveis no romance machadiano, devido ao ponto de vista narrativo 
masculino. Isso pode ser comprovado em uma passagem da carta em que 
Capitu afirma que 

 
Abandonei meu apelido de menina e passei a me apresentar 
como Lina, usando a outra metade de meu nome. [...] Impus, 
então, uma condição para que meu filho retornasse ao Brasil. 
Primeiro, ele escreveria ao pai, contando que eu estava morta 
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e enterrada. [...] Ninguém sofreria com essa mentira. 
(MACHADO, 1999, p. 194) 
 

Ao comparar a personagem Capitu com Bia, de A audácia dessa mulher, 
compreendemos que, apesar das personagens viverem em séculos diferentes, 
e em sociedades completamente diferentes, elas conseguem se relacionar por 
meio de suas características psicológicas. 

Notamos essa semelhança em um trecho do livro que diz: 
 

Esse deve ser muito rápido, o ponto é fácil. Desejaria era fazer 
renda. No colégio desde os sete anos, aprendi a ler, escrever, 
e contar, francês, doutrina e obras de agulha, mas não me 
ensinaram a fazer renda. Vou pedir a dona Justina, da casa ao 
pé, que me oriente. Lástima é que não tenha conseguido que 
me ensinassem latim, que tanto desejo conhecer desde o dia 
em que o padre afirmou que latim não é língua de meninas. 
Como então, em Roma antiga, a senhora que ganhou de César 
a pérola de seis milhões de sestércios poderia agradecer ao 
grande homem? Seguramente, em latim! 

Bia sorriu. Engraçada, a menina. E esperta. De onde 
teria tirado aquela idéia da pérola? Ou, melhor ainda, de onde 
vinha aquela vontade de aprender? Renda e latim... que dupla! 
(...) e imediatamente se arrependeu de ter pensado na menina 
de maneira tão condescendente. De onde vinha a vontade de 
aprender? Um absurdo fazer uma pergunta dessas. Sabia 
dentro de si de onde vinha e era a mesma que a movia. Filha 
da vontade de crescer que toda criança traz no peito, ou seja lá 
onde for que as vontades se aninham. Fermentada pela 
vontade de transgredir, que incha cada vez que alguém diz que 
isso não é para meninas, ela também sabia bem. (MACHADO, 
1999, p. 66-7) 

 
Por isso, compreendemos que a escolha de Ana Maria Machado, ao 

utilizar de um livro de receitas como forma de diário e de uma carta, de modo a 
dar voz a uma personagem do século XIX, é condizente com a estratégia da 
reescrita, dando coerência interna à sua obra e aproximando as personagens 
do século XIX e do século XX. É desse modo que Bia reconhece em Capitu 
uma precursora da audácia que só foi possível à mulher contemporânea: 
tornar-se sujeito de sua própria história. 
 
 
Uma nova história para Capitu 
 

Em relação ao romance de Dom Casmurro, de Machado de Assis, até a 
década de 60, a crítica, em geral, acreditava que o tema central dessa obra 
seria o adultério feminino, temática muito comum na ficção naturalista e realista 
do século XIX, como comprovam os romances Madame Bovary, de Flaubert, 
publicado em 1857, e O Primo Basílio, de Eça de Queiroz, publicado em 1878.  
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Somente após os estudos da crítica, escritora e professora norte-americana, 
Helen Cadwell, que traduziu o romance de Machado para a língua inglesa e 
escreveu um livro denominado The Brazilian Otelo of Machado de Assis, em 
1960, houve uma inversão na leitura feita, até então, sobre a obra. Segundo O 
Jornal da Unicamp (1998, s.p.), o mérito da obra de Cadwell foi o de 
transformar “amplamente o modo de ler a obra romanesca inteira de Machado”. 
Segundo Franchetti,  

 
A forma de Caldwell resolver o impasse e afastar o perigo é 
postular que Machado teria deixado pistas, ao longo do livro, 
para indicar ao leitor que ele deve desconfiar da narrativa de 
Bento. Ou seja, para indicar-lhe o rumo da leitura correta, que é 
a que estaria de acordo com o desígnio autoral. Machado, 
dessa forma, não apenas deixa de ser suspeito de compactuar 
com Bento, mas é chamado a júri como testemunha de 
acusação. (2009, s.p.) 
   

A partir dessa mudança de perspectiva, o olhar da crítica passou a ter 
como temática a problemática do ciúme. Pois se Capitu traiu mesmo Bentinho, 
isso nunca saberemos, mas podemos afirmar que o narrador- protagonista, ao 
escrever sua história, conta-a de forma ambígua, deixando pistas para que o 
leitor desconfie de suas palavras. Podemos, então, perceber a fragilidade deste 
narrador, que é um advogado, assumidamente ciumento e com poder de 
persuasão e, com isso, monta uma série de peças para chegar à conclusão de 
que a mulher e o melhor amigo são culpados. Com efeito, se há evidências da 
traição, segundo o ponto de vista do narrador-protagonista, a mesma não se 
comprova factualmente Contudo, segundo o narrador, não restam dúvidas, 
como podemos ver na passagem: “a minha primeira amiga e o meu melhor 
amigo... quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me [...] A 
terra lhes seja leve!” (ASSIS, 1994, p. 128).  

A própria narrativa de Ana Maria Machado mostra que Bentinho não 
comprova esta traição, quando, através da personagem Bia, afirma que: 

 
Nunca! Ele jamais afirma uma coisa dessas! O que o Machado 
conta é como Bentinho achava isso... É só uma versão, e de 
uma parte interessada. Não há um único elemento de certeza, 
só desconfianças... [...] E é ele quem conta a história, 
assumidamente em primeira pessoa, e vai passando 
magistralmente suas impressões para o leitor, como se fossem 
fatos. Mas a gente só tem a versão dele. Ninguém garante que 
é verdade. (MACHADO, 1999, p. 24) 
 

Sendo assim, a história de Capitu é contada pela visão do narrador, 
silenciando a personagem. Contudo, no próprio texto machadiano apresenta 
fissuras que permitem que essa personagem ganhe voz na trama A Audácia 
dessa Mulher, de Ana Maria Machado, a qual ela tem a oportunidade de contar 
a história a partir de sua perspectiva, por meio de uma carta encontrada em um 
livro de receitas pela Beatriz, a Bia, personagem principal do romance. Maria 
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Capitulina, conhecida como Capitu, escreve uma carta a sua amiga Sancha, 
negando qualquer acusação de Bentinho, sobre a traição entre ela e o melhor 
amigo de Bento Santiago, Escobar. Capitu diz na carta “Ele repetiu que não era 
o pai do menino. Estupefata e indignada com tamanha injúria, pensei que não 
resistiria à dor. [...] Ao cabo de alguns meses, convenci-me de que Santiago só 
podia estar doente, para ter imaginado uma cousa daquelas. Talvez algum dia 
pudesse curar-se daquela enfermidade. (MACHADO, 1999, p. 193) 
 
 
Considerações finais 
 

O desenvolvimento da pesquisa possibilitou verificar como ocorre a 
estratégia da reescrita da obra Dom Casmurro, no final do século XX, trazendo 
um olhar diferente para a história de Bentinho e Capitu. Do ponto de vista da 
literatura de autoria feminina contemporânea, é relevante essa revisitação de 
obras canônicas e dos discursos que as legitimam, vistas pelo ângulo dos 
indivíduos que falam de seu lugar como mulheres. 

Apesar de ter sido um mestre de vanguarda e um escritor absolutamente 
genial, a grande crítica à obra machadiana, do ponto de vista dos estudos 
feministas, reside no fato de ele ter representado uma personagem silenciada 
como Capitu, descrita por meio da visão unilateral de um narrador masculino. 

Embora seja inegável a admiração de Ana Maria Machado pelo mestre 
do romance brasileiro, essa autora audaciosa busca, nas fraturas e 
contradições da escrita machadiana, trazer a luz a versão de Capitu, 
mostrando que um outro ponto de vista é possível. Deste modo, ela evidencia, 
em sua narrativa, que, apesar de resquícios do patriarcado ainda estarem 
presentes na sociedade atual, muita coisa mudou no comportamento feminino 
no século XX, fazendo com que emergisse uma personagem como Bia, que 
tem o poder de narrar e de direcionar sua própria história. 

Desse modo, o livro promove uma revisão dos papéis de gênero, 
deixando para trás a superada fase de desagravo pela qual passou a literatura 
de autoria feminina nos seus primórdios, e imbuída das conquistas das 
mulheres empreendidas a partir do século XIX, Ana Maria Machado goza de 
uma nova mentalidade — da qual partilha a personagem Bia, de A audácia 
dessa mulher — tendo como garantidos os direitos básicos de igualdade entre 
os sexos e o novo status da mulher na sociedade. É com essa visão que a 
autora se volta para o texto machadiano. 
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