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RESUMO  

Segundo 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. 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.  
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