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Resumo: A configuração da sociedade atual traz à educação o desafio de traçar rumos 

produtivos na parceria entre a escola e o meio cultural que cerca os indivíduos. Assim, torna-

se necessário pensar o espaço que os meios de comunicação ocupam não só no cotidiano dos 

sujeitos, mas também nos processos de aprendizagem, seja no contexto de educação formal ou 

não-formal. Partindo disto, este artigo visa expor a Pedagogia da Imagem de Jacquinot (2006) 

aplicada às obras da ficção seriada brasileira, buscando evidenciar elementos da banda sonora 

que podem conferir ao audiovisual a faceta da autodidaxia, fazendo emergir a dimensão 

pedagógica. Para realização deste estudo, será utilizada a metodologia de Análise de 

Conteúdo, onde elencou-se como objeto empírico a minissérie Capitu (2008). 
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1. “Uma ideia”: Introdução 

 

Partindo do pressuposto de que o impacto do audiovisual na sociedade implica 

transformações profundas no comportamento, no modo de ver e conviver dos indivíduos, o 

presente trabalho propõe uma discussão sobre os produtos veiculados pelos meios de 

comunicação comercial, em especial as minisséries, colocando em xeque sua relação com a 

educação a partir da construção da sua narrativa.  

Apesar das inúmeras críticas, a educação está presente nos meios de comunicação de 

massa. Estes são espaços informais de ensino que vêm se expandindo a cada dia e 

contribuindo para os processos de aprendizagem. Assim, torna-se necessário pensar o lugar 

que estes meios ocupam no processo de aprendizagem – formal, informal ou não formal4. 

Neste estudo, portanto, é proposta uma discussão acerca da disseminação da cultura e 

literatura através dos meios massivos de comunicação. Consideram-se os media como 

instrumentos pedagógicos transcendentes do conceito de Cultura de Massa em que a 

teledramaturgia está imersa, reapresentando e representando a cultura brasileira e assim 

assumindo um caminho para a formação crítica e sensibilização do público. 

                                                 
1 Os títulos dos capítulos desta pesquisa são os mesmos do livro Dom Casmurro. 
2 Trabalho apresentado no DT6 - GP Comunicação e Educação do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
3 Professora do Centro Universitário Internacional UNINTER, publicitária, com especialização em Fotografia pela Faculdade 

Sul Brasil e mestra em Comunicação e Sociedade pela Universidade Federal do Paraná. ana.h@uninter.com 
4 Gohn (2006, p. 28) distingue a educação em três categorias: 1) Formal: “aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 

previamente demarcados”; 2) Informal: “aquela que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na 

família, bairro, clube, amigos etc., carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados”; 3) 

Não-formal: “aquela que se aprende ‘no mundo da vida’, via os processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas.” 
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Ao analisar este panorama, expõem-se as criações do Projeto Quadrante, que a partir 

de 2007 inaugurou um novo patamar nas produções da Rede Globo de Televisão. Criado pelo 

diretor Luiz Fernando Carvalho, o projeto é uma transposição de textos literários para a 

televisão. Trata-se de um conjunto de microsséries, adaptadas de obras literárias de 

renomados autores brasileiros de diferentes regiões do país. 

Dentre as produções do Projeto Quadrante, elencou-se a minissérie Capitu para traçar 

uma análise sobre as produções televisivas integrantes do projeto e seus diferenciais. Exibida 

em dezembro de 2008 e composta por 5 capítulos, a minissérie utilizou diversas linguagens da 

arte como a ópera, o teatro e o cinema mudo na tessitura de sua narrativa televisual. 

Sua estrutura segue a premissa que o próprio narrador coloca no livro em questão, “a 

vida é uma ópera” (ASSIS, 2000, p.12), onde nada é literal, assim como o escritor lembra seu 

leitor a cada página de que ele lê ficção e não a verdade. Tais recursos quebraram a 

solenidade, muitas vezes rejeitada, de Machado de Assis. 

Nesta aproximação a estrutura narrativa do livro foi mantida, porém, ao repensar o 

livro em um contexto moderno, o diretor investe em uma relação sonora – e também 

imagética - que dialoga com a contemporaneidade. Assim, Carvalho incorpora às imagens 

trilhas modernas que compõem uma miscelânea que reúne de forma híbrida diferentes 

âmbitos culturais. O diretor alega que uma de suas preocupações foi desfazer o “preconceito” 

dos jovens com Machado, muitas vezes pela obrigação da leitura colegial. Ele buscou expor a 

obra de forma atraente (não só) para os adolescentes, inserindo elementos do seu dia-a-dia e 

explorando um universo sonoro que desperta maior interesse dos mesmos.  

Desta forma, a partir de um campo específico da analítica audiovisual, a Pedagogia da 

Imagem, pretende-se apresentar elementos para a crítica cultural e educativa da minissérie a 

partir do conjunto de elementos sonoros utilizados na sua narrativa.  

 

2. “A promessa”: A Pedagogia da Imagem 

 

A Pedagogia da Imagem se dá em conjunto com o referencial ideológico de Paulo 

Freire (1974), centrando a prática educativa5 em sujeitos ativos que constroem o 

conhecimento juntos, promovendo a pedagogia libertadora. Isso é o que Jacquinot-Delaunay 

(2006, p.23) define como autodidática, com a “utilização do documento audiovisual fora do 

                                                 
5 Quando se coloca a questão educativa neste trabalho, esta não está relacionada propriamente com a veiculação da obra Dom 

Casmurro em sala de aula, mas à capacidade de um meio como a televisão, ao adaptar tal obra, ser capaz de educar através de 

seus produtos 
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contexto educacional clássico, no qual vem reforçar a situação magistral: as práticas 

autodidáticas [...] este pode ser um ato didático. A questão está em saber-se se o é”. Contudo, 

a “análise estrutural não permite ainda avaliar a sua eficácia didática do ponto de vista do 

sujeito que apreende [...] permite preparar-se melhor, e até de se preparar de outro modo” 

(JACQUINOT, 2006, p.22). Com base nestas premissas, a hipótese deste estudo centra-se em: 

 
Passar da intenção didática “traduzida” por um filme, a um ato didático, suscitado pelo 

trabalho de escrita do filme, tal poderia modificar o processo de aprendizagem daquele 

que aprende através do filme, ao substituir um produto de consumo por um trabalho a ser 

produzido pelo leitor e que tenha em consideração a especificidade do meio de 

expressão. (JACQUINOT, 2006, p.18) 

 

Deve-se considerar que a operação de escrita do audiovisual pode modificar a forma 

do conteúdo e servir outro modelo didático. A intenção aqui está situada na maneira como se 

organizam os diferentes elementos sonoros em relação a esta intenção propriamente didática, 

e como o fazem. 

O vídeo é um meio de comunicação, mas também de ensino, como aponta Férres 

(2001) quando defende a pedagogia dos meios e com os meios. O objetivo principal da 

Pedagogia da Imagem é promover a apropriação da linguagem audiovisual de maneira crítica 

e dialógica, desdogmatizando-a. Jacquinot (2006) afirma que, entre as investigações 

existentes sobre a utilização dos media, muito poucas se debruçam sobre a mensagem, da qual 

a  banda sonora faz parte, questionando sua estrutura para se conhecer o funcionamento. E 

acrescenta “se é verdade que o visionamento do documento audiovisual não resume a 

atividade didática, este pode ser um ato didático” (p.23)6. 

Seguindo os pensamentos de Metz (apud JACQUINOT, 2006), a autora aponta que o 

filme, de simples meio de reprodução, se constituiu numa linguagem e o desenvolvimento das 

tecnologias suscita o aparecimento de novas funções sociais do filme e do audiovisual, que já 

não se destinam unicamente ao espetáculo, mas se introduzem em um certo número de setores 

da vida coletiva - como no trabalho ou na escola - e se torna uma prática instrumental, uma 

amostra de didaxia7. Logo, este tipo de análise: 

 
Consiste na descrição minuciosa [...] da banda das imagens e da banda sonora pela 

ordem de desenvolvimento na cadeia fílmica. Esta decomposição do texto não é nada e é 

tudo ao mesmo tempo. Nada, visto que não é ainda uma elaboração, uma construção mas 

simplesmente uma transcrição, uma sucessão de itens reunidos. Tudo, porque é sobre ela 

que repousa o futuro trabalho de análise (2006, p.40). 

 

                                                 
6 Cabe citar que a análise proposta pela autora está centrada no campo da abordagem semiótica. 
7 A autora define como didaxia a modalidade do que é próprio para instruir, quer seja dentro ou fora da instituição 

(autodidaxia) (2006, p.30). 
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Tratando do referente e da diegese8 num filme, a autora elenca três referentes, como 

na linguística, que são definidos por aquilo que referencia o signo e que não é da linguagem: 

 
A imagem como a palavra é signo: enquanto na linguagem não existe relação entre o 

referente e o significante [...] na imagem existem, ao contrário, relações espaciais entre 

ela e o objeto denotado [...] de igual modo quando são retomados pela imagem 

cinematográfica e organizados numa narrativa fílmica, os elementos do mundo já não 

funcionam como no mundo: são submetidos a um processo de significação e 

funcionamento de acordo com outros códigos, o que é contado num filme constitui o que 

se chama de diegese do filme, ou seja, tudo que pertence ao mundo suporto ou proposto 

pela ficção (JACQUINOT, 2006, p.52). 

 

Assim, a leitura de uma mensagem audiovisual se dá não só por referência ao mundo 

que apresenta, mas também a um horizonte pedagógico definido simultaneamente pelo 

universo do especialista (que produz o filme) e pelo universo dos espectadores. Desta forma, 

o mundo do audiovisual é triplo: há o mundo de toda gente, a realidade ou uma ilusão da 

realidade, explorando a função analógica da imagem;  o mundo dos especialistas é a 

percepção e análise subjetiva do mundo de toda gente feita pelo especialista em função de sua 

cultura; e, por fim, o mundo da aula, uma especialidade onde se encontram o especialista e o 

aluno, o que tem o conhecimento e o que não tem – que neste artigo não será explorado, pois 

não constitui um objetivo investigar a recepção da minissérie, mas a construção de sua trilha 

sonora. 

Pontualmente sobre a banda sonora, Jacquinot afirma que desenvolve um papel 

importante na articulação das sequências, mas raramente funciona de um modo autônomo: 

 
Há sempre dois órgãos distintos que recebem, um a mensagem visual, e outro, a 

mensagem auditiva. A percepção global é a de uma terceira mensagem, diferente da 

soma das duas outras, comumente chamada mensagem audiovisual. Falar de mensagem 

audiovisual, que seja ou não pedagógica, é portanto dar uma definição de acordo com 

categorias técnico-sensoriais, técnica por parte da emissão, sensorial por parte da 

recepção (JACQUINOT, 2006, p.75) 

 

Portanto, não existe apenas icônico no visual, a banda sonora pode ser composta de 

palavras, ruído ou música e cada um destes elementos reenvia para sistemas de percepção e de 

significação diferentes. Com aponta Berchmans (2012, p.19) “a trilha sonora vem do original 

inglês soundtrack que, na verdade, tecnicamente representa todo o conjunto sonoro de um 

filme, incluindo além da música, os efeitos sonoros e os diálogos”. 

Estes elementos são tratados de acordo com os códigos da analogia auditiva, e 

Jacquinot aponta que também há icônico no sonoro, sendo este tipo de signo toda a 

                                                 
8 Jacquinot define diegese como a operação pela qual a imagem estrutura a realidade a qual reenvia: é o resultado do trabalho 

do filme e da construção mental elaborada pelo espectador a partir do trabalho do filme. (2006, p.52) 
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representação que mantém um maior ou menor grau de semelhança com a coisa representada 

podendo ser percebido pela visão ou audição. 

Sabe-se que na mensagem fílmica a imagem é a primeira depositária da impressão de 

realidade, mas a integração dos elementos auditivos reforça a coerência da percepção visual. 

Desta maneira, os componentes da banda sonora dirigem-se a “diferentes estádios da 

percepção e dependem de regras de funcionamento não idênticas. A sua respectiva 

combinação, com os elementos da banda das imagens introduz situações extremamente 

variadas” (JACQUINOT, 2006, p.77). 

Chion (1999, p. 278) aponta que "se trata do valor sensorial, informativo, semântico, 

narrativo, estrutural ou expressivo do som que ouvimos numa cena e que nos conduz a 

projetá-lo na imagem, até ao ponto de criar a impressão de que vemos nela o que, na 

realidade, audivemos”. Cébrián Herreros (1995, p.380) afirma que "a música associa e conota 

a realidade visual a determinados sentimentos ou estados de alma segundo a expressividade 

da mesma”, destacando a importância da trilha sonora em um produto audiovisual. 

De acordo com Jacquinot (2006), o código de composição sonora engloba as 

sonorizações que podem ser analógicas, quando reproduz sons reais, ou arbitrárias utilizadas 

para sublinhar um ritmo e facilitar a memorização; e a música, que no melhor dos casos é 

colocada a serviço da imagem para reforçar um sentido pretendido. É o que Gorbman (1976) 

aponta na publicação Teaching the Sound Track - Quarterly Review of Film Studies, onde 

introduz uma classificação dos elementos sonoros em cinema na perspectiva narrativa, sendo 

estes diegético, em que o universo sonoro é perceptível pelos personagens em cena; não 

diegético, som não percebido pelos personagens mas que tem papel importante na 

interpretação da cena; e meta diegético, que traduz o imaginário de um personagem. 

Em função da diversidade de componentes da trilha sonora, neste estudo optou-se 

por centrar somente na música, que, nos limites desta investigação, no que tange ao ato 

didático, Jacquinot (2006, p.79) aponta a música, “pansêmica por natureza”, é utilizada para 

reforçar um sentido pretendido dentro do audiovisual. 

Quando ela intervém no decurso do documento, é utilizada pelo seu valor expressivo, 

mas, por vezes, uma significação fixa está ligada a um motivo musical, “pode-se então falar 

do valor diegético do acompanhamento musical. Muito mais raramente a música é utilizada 

pelo seu valor informativo” (2006, p.79), distinguindo as músicas integrantes da trilha como 

de acompanhamento e diegética, onde a música de acompanhamento opõe-se à música 

diegética, que faz parte da ação. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 6 

Pode-se perceber que “os diferentes elementos sonoros são utilizados nos filmes [...] 

para assegurar o caráter unívoco da mensagem [...] reforçam a função analógica da imagem, 

as palavras ancoram o sentido da imagem, a imagem ancora o sentido da música” 

(JACQUINOT, 2006, p.93). A banda sonora, é colocada ao serviço da imagem para controlar 

sua leitura. 

Cébrián Herreros (1995, p.380) afirma que "a música associa e conota a realidade 

visual a  determinados sentimentos ou estados de alma segundo a expressividade da mesma”, 

destacando a importância da trilha sonora em um produto audiovisual. Para Chion (2011), 

existem duas formas da música criar uma emoção específica relativa à situação mostrada: 

 
Numa das formas, a música exprime diretamente a sua participação na emoção da cena, 

dando o ritmo, o tom e o fraseado adaptados, isto evidentemente em função dos códigos 

culturais da tristeza, da alegria, da emoção e do movimento. [...] Na outra, pelo contrário, 

a música manifesta uma indiferença ostensiva relativamente à situação, desenrolando-se 

de maneira igual, impávida e inexorável, como um texto escrito. (2011, p. 14) 

 

Já D'Alessandro (1962, p. 241) diferencia as seguintes funções exercidas pela música 

em televisão: identificar, imediatamente, um programa; dar ênfase a um personagem; levar à 

recordação de eventos; criar ou definir "ambientes"; proporcionar elipses juntamente com 

outros meios expressivos; relacionar-se com a expressão oral; e realizar um contraponto.  

Nota-se que todos os elementos do audiovisual são vetores de informação oferecidos ao 

espectador, este que deve organizar sua percepção e elaborar o conhecimento de acordo o 

itinerário que lhe é próprio. 

Com o intuito de criar e sistematizar categorias para investigar quais as músicas da 

trilha sonora da minissérie Capitu que concorreram para a emergência de uma dimensão 

educativa na minissérie, utilizou-se da metodologia de análise de conteúdo. Bardin define a 

metodologia como um “conjunto de técnicas de análise das comunicações” (1977, p.31), 

capaz de elucidar as causas e as consequências de uma determinada mensagem, mas adverte 

que tais respostas devem ser buscadas nas evidências que o pesquisador encontra ao tratar dos 

conteúdos. Neste estudo, a análise de conteúdo será integrada à Pedagogia da Imagem 

(JACQUINOT, 2006), que propõe um método para análise de conteúdos fílmicos com 

intenção didática.  

Olabuenaga e Ispizúa (1989), definem esta metodologia de análise como uma técnica 

para ler e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos, que analisados adequadamente 

nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo 

inacessíveis. Para traçar um caminho analítico mais preciso, foram criadas duas categorias 
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para análise da minissérie: música diegética e música de acompanhamento, que serão 

discutidas no tópico 4 desta pesquisa. 

 

3 “Capitu que entra”: Análise da Trilha da Minissérie 

 

A minissérie Capitu celebra a imortalidade do autor Machado de Assis através da 

adaptação da obra Dom Casmurro com sua permanente dúvida acerca do adultério de forma 

inovadora e contemporânea. O folhetim televisivo foi composto por cinco capítulos, exibido 

de 09 a 13 de dezembro de 2008. Utilizou diversas vertentes da arte como a ópera, o teatro, o 

cinema mudo, todos estes atrelados a Cultura Pop9, parte principal e essência da produção, o 

que quebrou com a solenidade do autor Machado de Assis. 

Apesar da curta duração, a minissérie causou um impacto nos telespectadores, que 

reverbera até hoje na memória recente da teledramaturgia brasileira, pois trouxe à TV uma 

estética muito particular e fez inovar e renovar a linguagem televisual, continuando o 

“legado” das demais obras do Projeto Quadrante. Além disso, a associação de músicas 

modernas a um romance de 1899 é um recurso pouco visto na televisão brasileira. 

Luiz Fernando Carvalho dirige e assina o texto final, ao lado de Euclydes Marinho10. 

A trama apresenta ao público um melancólico Dom Casmurro, que escreve um livro para 

contar sua história e também restaurar na velhice os momentos vividos na adolescência ao 

lado do grande amor de sua vida, Capitu. A estrutura da minissérie se faz operística e teatral 

seguindo a premissa que o próprio narrador coloca no livro em questão, “a vida é uma ópera”, 

onde o cenário não é literal, assim como o escritor lembra seu leitor a cada página de que ele 

lê ficção e não “a verdade”. 

É necessário considerar que cada audiovisual serve-se do assunto que trata e para isso 

“serve-se também dos elementos que pertencem ao conjunto das figuras culturais: quer se 

trate do tema do filme, personagens que coloca em cena com sua dimensão sociológica, 

psicológica ou psicanalítica, locais onde se desenrola, teses que ilustra ou defende, etc.” 

(JACQUINOT, 2006, p.38). 

Assim, em Capitu, Carvalho conserva a dúvida sobre a traição que é exposta no livro, 

“e a associa ao processo cultural da modernidade. Em seu tempo, Machado surgiu como um 

avanço, uma nova proposta estética e intelectual, de extrema vanguarda em relação à época, 

                                                 
9 O termo surge para complementar o conceito de Indústria Cultural, são produções que apresentam inovações significativas 

dentro de determinado canal. São peças que ganham uma nova dimensão em decorrência de sua carga arquetípica e provocam 

o receptor com uma leitura crítica do mundo, assim mesmo passando pelos mesmo mecanismos de reprodutibilidade técnica 

se diferencia do que se define como Indústria Cultural. 
10  Autor brasileiro de telenovelas, cineasta, roteirista e produtor 
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em relação à própria literatura que se produzia no país e no mundo”11 (GLOBO, 2008), o que 

para o diretor leva a obra ao embate entre aparência e verdade, a verossimilhança. Nesse 

contexto, a minissérie assumiu um formato de características operísticas. Capitu fez 

visualmente o que Machado de Assis fazia verbalmente: a intertextualidade, deixando nas 

entrelinhas o que é importante como se não o fosse. Concretizou o imperativo categórico que 

Machado de Assis afirmou no ensaio A Nova Geração: “a realidade é boa, o realismo é que 

não presta para nada” (ASSIS, 1938, p. 239) a proverbial condenação ao realismo. 

Luiz Fernando Carvalho compõe uma miscelânea, que reúne de forma híbrida 

elementos culturais de diferentes âmbitos, e afirma “na minha opinião, Dom Casmurro é 

montado assim, como um conjunto de colagens, de tempos e de avessos”12. Cabe aqui a 

definição machadiana de literatura, que vai ao encontro aos pensamentos de Carvalho, “uma 

renovação da língua pela união de tradições velhas e novas graças” (PIZA, 2005, p.333). 

Neste rejuvenescimento, o diretor alega que uma de suas preocupações foi desfazer o 

preconceito dos jovens com Machado, muitas vezes pela obrigação da primeira leitura 

colegial, e ao reafirmá-lo de forma atraente para estes, inserindo elementos do seu dia-a-dia e 

explorando um universo sonoro que desperta maior interesse dos mesmos. 

Assim, o diretor utilizou uma linguagem moderna e atemporal, em uma montagem 

bem cuidada, e segundo Canclini (2011, p.74), ser culto na modernidade implica não só 

vincular-se a objetos e mensagens contemporâneas, mas também “saber incorporar a arte e a 

literatura de vanguarda, assim como os avanços tecnológicos, matrizes tradicionais de 

privilégio social e distinção simbólica” 

A produção possui discurso de revolução estética conciliando o clássico e o novo. 

Expõe de forma lírica a história sob a visão do diretor como agente do meio artístico, travando 

um embate entre a busca pelo mercado e, ao mesmo tempo, a luta pela distinção de sua 

produção em relação aos meios massivos. É uma produção extremamente pós-moderna, sendo 

transtemporal, pois “reúne melodias e imagens de várias épocas, cita despreocupadamente 

fatos fora do contexto” (CANCLINI, 2011, p.305).  

A composição da trilha sonora, selecionada por Tim Rescala, utiliza suas composições 

originais em parceria com Chico Neves criadas especialmente para Capitu, além de músicas 

clássicas como Baile Strauss, adaptada pelos responsáveis com uma mixagem13 com música 

                                                 
11 REDE GLOBO. A minissérie Capitu da concepção à tela. Site da minissérie Capitu. Rio de janeiro, 02 de dezembro de 

2008. Disponível em: <http://tvg.globo.com/platb/capitu-capitu/2008/12/02/a-minisserie-capitu-da-concepcao-a-tela/>. 

Acesso em: 22 de junho de 2012, às 18h19min. 
12 CARVALHO, L. F. O Canapé. Site da minissérie Capitu. Rio de janeiro: Rede Globo, 2008. Disponível em: < 

http://tvg.globo.com/platb/capitu-capitu/2008/12/08/o-canape/>. Acesso em 22 de junho de 2012, às 19h12min. 
13 Mixagem é a atividade pela qual uma multitude de fontes sonoras é combinada. 
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eletrônica, a música Requiem VII Libera Me Dies Irae do compositor de óperas italiano 

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, Adagio For Strings de Samuel Barber e Concerto para 

Piano de Tchaikovsky. Além destas, destacam-se as músicas do grupo romeno Fanfare 

Ciocarlia, do francês Claude Debussy, do armeno Aram Khachaturian, do alemão Johannes 

Brahms e do russo Vladimir Martynov, entre outras.  

A trilha conta também com músicas do rock internacional de bandas como Black 

Sabbath (a música Iron Man interpretada pela banda The Bad Plus), Janis Joplin, Guns ‘n 

Roses, Pink Floyd, Sex Pistols, e Jimi Hendrix; do folk rock14 da banda Beirut, cuja música 

Elephant Gun foi usada na abertura da minissérie, e virou um sucesso nesta época; do freak 

folk15 da banda Coco Rosie; e do folk tropicalista16 da banda independente Manacá, cuja 

vocalista é a atriz Letícia Persiles, que interpreta a personagem Capitu jovem. 

Além destas composições, encontram-se clássicos da música popular brasileira (MPB) 

como Caetano Veloso, Carlos Gomes, Nelson Cavaquinho e Toquinho; e também a 

hibridação de hip-hop17, rap18 e samba do brasileiro Marcelo D2 e a banda brasileira 

independente Eletro. 

Em entrevista ao site G1, o diretor Luiz Fernando Carvalho afirmou “usei o rock com 

o desejo de atrair a garotada. O Machado ficaria muito feliz se pudesse ser entendido pelos 

jovens”19. Trata-se de uma escolha que tem a ver com a categoria anacronismos, nas conexões 

entre passado e futuro em torno das diferenças temporais entre a obra – no caso o livro -  e o 

espectador, uma ressignificação que ultrapassa tempos. 

 

4. “Em que de explica o explicado”: Análise da Banda Sonora 

 

O início da análise, necessita, segundo Jacquinot (2006, p.77), “antes de ir mais longe, 

distinguir a sonorização analógica (reproduções de ruídos reais) da sonorização que se pode 

chamar de arbitrária utilizada [...] para sublinhar um ritmo e facilitar a memorização”. Logo, 

                                                 
14 Folk rock é um gênero musical que combina elementos de música folclórica e rock. 
15 Psychedelic folk, Folk progressivo, ou ainda Freak folk é um estilo de música que mistura influências do folk dos anos 60 

e, psicodélicas. Geralmente emprega instrumentos acústicos. 
16 Tropicalismo era um movimento cultural brasileiro que surgiu sob a influência das correntes artísticas de vanguarda e da 

cultura pop nacional e estrangeira que misturou manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. 

Tinha objetivos comportamentais, sob o regime militar, no final da década de 1960. 
17 Hip hop é um gênero musical, com uma subcultura iniciada durante a década de 1970, nas áreas centrais de comunidades 

jamaicanas, latinas e afro-americanas da cidade de Nova Iorque. Afrika Bambaataa, reconhecido como o criador oficial do 

movimento, estabeleceu quatro pilares essenciais na cultura hip hop: o rap, o DJing, a breakdance e o graffiti. Outros 

elementos incluem a moda hip hop e as gírias. 
18 Rap é um discurso rítmico com rimas e poesias, que surgiu no final do século XX entre as comunidades negras dos Estados 

Unidos. É um dos cinco pilares fundamentais da cultura hip hop. 
19 CARVALHO, L. F. Capitu chega a televisão em versão pop. Site G1. Rio de janeiro, G1, 2008. Pop Arte. Disponível em: 

<http://goo.gl/DazM0d>. Acesso em 14 de junho de 2012. 
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estudo centra-se nas sonorizações arbitrárias, pois dentre estas, encontra-se a música, que “ou 

está presente durante todo o tempo [...] ou então – e ainda no melhor dos casos – é colocada a 

serviço da imagem [...] para reforçar um sentido pretendido” (ibid, p.78-79), centrando-se 

quanto está a serviço da imagem. 

Assim, a música pode ser utilizada para prender a atenção dos espectadores, o que 

permite falar-se do valor diegético do acompanhamento musical, pois o “ruído e música 

contribuem ainda para orientar a leitura [...] a imagem e as próprias palavras apenas ganham 

maior importância (JACQUINOT, 2006, p.80). As sonorizações arbitrárias são abundantes na 

minissérie, com destaque às funções diegéticas e a quase ausência do valor informativo. A 

música diegética está presente na maioria dos capítulos da minissérie para demarcar os 

sentimentos do narrador Dom Casmurro. Abaixo são expostas as músicas da minissérie 

identificadas pela autora: 

 
Quadro 1 - Músicas da minissérie Capitu 

CD TRILHA SONORA MINISSÉRIE CAPITU  

Faixa 1: Quem Sabe - Manacá e Chico Neves  

Faixa 2: Casmurro Minimal (instrumental) - Tim Rescala e Chico Neves  

Faixa 3: Lamento - Manacá  

Faixa 4: Desejado - Manacá  

Faixa 5: Gymnocapitu (instrumental) - Tim Rescala e Chico Neves  

Faixa 6: Elephant Gun - Beirut  

Faixa 7: Besh o drom (keep on walking) (instrumental) - Fanfare Ciocarlia  

Faixa 8: Baile Strauss (instrumental) - Chico Neves  

Faixa 9: Glória (instrumental) - Tim Rescala e Chico Neves  

Faixa 10: O diabo - Manacá  

Faixa 11: O ciúme (instrumental) - Tim Rescala e Chico Neves  

Faixa 12: Abertura Capitu (instrumental) - Tim Rescala  

Faixa 13: Minhas lágrimas - Caetano Veloso  

Faixa 14: Mentira (instrumental) - Tim Rescala e Chico Neves  

Faixa 15: Iron Man (instrumental) – Tim Rescala e Chico Neves  

Faixa 16: O tempo (instrumental) - Tim Rescala e Chico Neves  

Faixa 17: Canto de ossanha - Manacá  

Faixa 18: Juízo Final - Nelson Cavaquinho  
  

DEMAIS MÚSICAS UTILIZADAS NA MINISSÉRIE  

Desabafo - Marcelo D2  

Oh! Lord Won't You Buy Me A Mercedez Bens - Janis Joplin  

Godfather Theme - Guns 'N Roses  

Money - Pink Floyd  

Carinhoso - Toquinho  

God Save The Queen - Sex Pistols  

Dies Irae - Giuseppe Verdi  

Teatro das Seis - Eletro  

Voodoo Child (Slight Return) - Jimi Hendrix  

Adagio For Strings - Samuel Barber 191  

Requiem Op48-1 Introit Et Kyrie - Fauré 

Two Guitars - Andre Kostelanetx 

Come In Movement I - Martynov 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Concerto para Piano Nº 1 em Si Bemol, Opus 23, Allegro non Troppo 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Concerto para Piano Nº 1 em Si Bemol, Opus 23, Andantino Simplice 

Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Concerto para Piano Nº 1 em Si Bemol, Opus 23, Allegro con Fuoco 

Aram Khachaturian – Dança do Sabre 

The Penalty - Beirut 
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O Guarani - Carlos Gomes 

Clair de Lune, da Suite Bergamesca (Versão em Harpa) - Claude Debussy 

Brazilian Sun - Coco Rosie 

Jesus Love Me - Coco Rise 

La Maison de Mon Reve - Coco Rosie 

Dancing Cheek to Cheek (I’m In Heaven) - Fred Astaire 

Requiem VII Libera Me Dies Irae - Giuseppe Verdi 

Hungarian Dance No. 5 - Johannes Brahms 

O Galo Cantou - Manacá 

Prelúdio - Manacá 

Desabafo - Marcelo D2 

Música da Cocada  

Juízo Final - Nelson Cavaquinho 

Teatro das Seis (Ensaio) – O Eletro 

Iron Man – Black Sabbath interpretada por The Bad Plus 

God Save The Queen – The Sex Pistols 

Carinhoso – Toquinho 

FONTE: a autora (2014) 

 

A escolha das músicas, como supracitado, foi um elo com os tempos atuais na busca 

do interesse dos jovens. É possível perceber que algumas das músicas são clássicos de seus 

gêneros de bandas renomadas. 

Na análise acerca da música diegética, a princípio, pode-se citar a utilização da música 

Elephant Gun da banda Beirut nos teasers de divulgação da minissérie, tornando-se a música 

tema da minissérie e angariando o interesse dos jovens. Seguindo a classificação de 

D’Alessandro (1962, p.241) supracitada, as músicas Elephant Gun e Abertura Capitu servem 

para identificar o programa. Contudo, a música também surge em vários trechos da minissérie 

ligados à sensação de nostalgia. O título da música, em tradução livre, significa “arma de 

caça” e versa sobre um homem que evoca os sonhos da juventude e suas angústias, que reflete 

um pouco dos sentimentos do protagonista do livro, que buscava atar as duas pontas da vida. 

Esta música está presente no capítulo “Do livro” em que o narrador começa a escrever 

suas reminiscências e, em cena, abrem-se cortinas e Capitu menina surge dançando e traçando 

uma linha de giz no chão, que Dom Casmurro segue, remetendo à união das duas pontas da 

vida. Dentre o material elencado para análise, a trilha destaca mais cenas nos capítulos “A 

ópera” “Dona Glória” e “Tu Serás Feliz Bentinho” com o mesmo propósito20. 

Também destaca-se o uso da música God save the Queen da banda The Sex Pistols. 

Ela acompanha o capítulo “Dona Glória”, cujas primeiras cenas retratam a matriarca sendo 

vestida pelas criadas, um dos costumes da época. Em tradução livre, a música é intitulada 

“Deus salve a rainha”, homônima ao hino usado em certos países dos Reinos da Comunidade 

de Nações, territórios e dependências da coroa britânica, onde a soberana é saudada. 

                                                 
20 A trilha também é empregada nos capítulos “Na Varanda”, “O Administrador Interino”, “No Passeio Público”, “As 

Curiosidades de Capitu”, “Uma Ponta de Iago”, “A Saída” e “O Regresso”. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 12 

A música, gravada em 1977, foi considerada desrespeitosa e ofensiva em referência ao 

hino, homônimo, e ao Jubileu de Prata da rainha Isabel II21 que tiveram suas comemorações 

naquele ano, com a intenção de simpatizar com a classe trabalhadora e ressentir da 

monarquia. A canção foi censurada e, mesmo assim, alcançou a segunda posição nas paradas 

de músicas oficiais do Reino Unido, sendo uma das músicas de maior repercussão da banda.  

 
Quadro 2 - Tradução da Música God Save The Queen da banda Sex Pistols 

ORIGINAL  TRADUÇÃO 

God Save The Queen – Sex Pistols 1977 

God save the queen, Her fascist regime 

It made you a moron, A potential H bomb 

God save the queen, She ain't no human being 

There is no future, In England's dreaming 

Don't be told what you want, Don't be told what you need 

There's no future, No future, no future, no future for you 

God save the queen, We mean it man 

We love our queen, God saves 

God save the queen, 'cos tourists are money 

And our figurehead, Is not what she seems 

Oh God save history, God save your mad parade 

Oh lord God have mercy, All crimes are paid 

When there's no future, How can there be sin 

We're the flowers, In the dustbin 

We're the poison, In your human machine 

We're the future, Your future 

God save the queen, We mean it man 

We love our queen, God saves 

God save the queen, We mean it man 

There is no future, In England's dreaming 

No future, no future, No future for you 

No future, no future, No future for me 

No future, no future, No future for you 

Deus Salve a Rainha 

Deus salve a rainha, Seu regime fascista 

Fez de você um retardado, Bomba-H em potencial 

Deus salve a rainha, Ela não é um ser humano 

Não há futuro, Nos sonhos da Inglaterra 

Não diga o que você quer, Não diga o que você precisa 

Não há futuro, Sem futuro, sem futuro, sem futuro para 

você 

Deus salve a rainha, Nós queremos isso, cara 

Nós amamos nossa rainha, Deus a salve 

Deus salve a rainha, Porque turistas são dinheiro 

E nossa representante, Não é o que parece 

Oh Deus salve a história, Deus salve sua louca parada 

Oh Deus tenha piedade de todos os crimes pagos 

Quando não há futuro, Como pode haver pecado 

Nós somos as flores, Na lixeira 

Nós somos o veneno, Em sua máquina humana 

Nós somos o futuro, Seu futuro 

Deus salve a rainha, Nós queremos isso, cara 

Nós amamos nossa rainha, Deus salve 

Deus salve a rainha, Nós queremos isso, cara 

Não há futuro, Nos sonhos da Inglaterra 

Sem futuro, sem futuro, Sem futuro para você 

Sem futuro, sem futuro, Sem futuro para mim 

Sem futuro, sem futuro, Sem futuro para você 

FONTE: A autora, tradução livre. 

 

A interpretação da utilização desta música é dúbia, em primeiro lugar, em função da 

adoração de Bentinho pela mãe, em segundo pela imposição da mãe para que Bento fosse 

padre, refletindo a frase “no future for you”. Assim, a música configura-se pelo seu valor 

expressivo e, segundo a definição de D’Alessandro (1962, p.241), define “ambientes”, 

atmosferas. 

A música O Diabo, da banda Manacá, é utilizada quando o narrador insinua suas 

dúvidas, como no capítulo “Segredo por Segredo” em que Bentinho fala para Escobar que não 

quer ficar no seminário porque deseja se casar, sua letra entoa “o diabo me mordeu, e um anjo 

lá no céu de tanto rir de mim a sua asa ele quase perdeu”, representando a ira. 

                                                 
21 Celebração internacional do 50º aniversário de Isabel II do Reino Unido no trono de sete países. Foi iniciado com eventos 

de larga escala em Londres, em Junho de 2002, e finalizado pelas comemorações em outros países da Commonwealth.  
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Já a música Lamento, da mesma banda, é utilizada nas cenas em que é retratada a 

pureza e a inocência de Capitu e Bentinho, como no Capítulo “Na Varanda”, primeira cena 

em que os dois contracenam na minissérie, descrito por Machado de Assis como a sensação 

de um “gozo novo, que me envolvia em mim mesmo, e logo me dispersava, e me trazia 

arrepios, e me derramava não sei que bálsamo interior. Às vezes dava por mim, sorrindo, um 

ar de riso de satisfação, que desmentia a abominação do meu pecado” (p.11), o que 

caracteriza o emprego do valor diegético. A letra da música contém o trecho “não há tempo 

nesse mundo que me faça te esquecer”. As últimas duas supracitadas podem ser consideradas, 

segundo D’Alessandro (1962, p.241) temas de Capitu, dão ênfase ao personagem. 

As demais músicas da banda Manacá utilizadas na minissérie são Desejado, que é a 

trilha elencada para retratar as cenas em que Bentinho está aflito, como no capítulo “A 

Inscrição” em que Bentinho não consegue fazer a brincadeira do siso com Capitu em frente a 

Pádua e em “No Passeio Público” quando ele suplica a ajuda de José Dias por não querer ser 

padre. A canção traz em um verso as frases “acenda a vela e erga o teu pandeiro ao sol, que 

ele já vai voltar, a mesma mão que trouxe essa notícia deixe o teu penar levar" e criam 

atmosferas (D’ALESSANDRO, 1962, p.241) 

Ciúme, música instrumental, é a trilha das cenas em que o narrador é tomado pelo 

sentimento título da música, é empregada nos capítulos “Embargos de Terceiros” onde Dom 

Casmurro desconfia da esposa e, da mesma forma, em “Capitu que Entra”, “As Imitações de 

Ezequiel” e “Olhos de Ressaca, serve para criar atmosferas (D’ALESSANDRO, 1962, p.241). 

A música Mentira, também instrumental, é empregada quando Bento sente 

desconfianças sobre seu romance com a pequena, tanto as suas quanto a dos outros que os 

cercam, representado no capítulo “No Passeio Público” em que José dias fala dos olhos de 

Capitu e intriga Bentinho com dúvidas acerca da amada. Gymnocapitu é uma composição 

instrumental de Chico Neves e Tim Rescala, retrata os momentos em que Bentinho fala de seu 

amor por Capitu, é utilizada no capítulo “A inscrição” quando Bentinho vê a inscrição em giz 

no “muro” que diz “Bento e Capitolina”, sendo trilha do capítulo quase completo. Ela também 

é empregada no capítulo “Um Seminarista”, quando Bentinho pensa em contar sobre seu 

amor Capitu para Escobar, estas que criam atmosferas (D’ALESSANDRO, 1962, p.241). 

Besh o drom, música instrumental de Fanfare Ciocarlia, é usada em cenas nas quais as 

personagens fazem grandes dramas, que chegam a ser cômicos, como em “Administrador 

Interino” em que Pádua tenta se matar e Dona Glória o Salva, relacionam-se com a expressão 

oral (D’ALESSANDRO, 1962, p.241). Já a música Iron Man é empregada nas cenas em que 

Bentinho inveja Escobar, caso exemplificado no capítulo “Um Seminarista. Neste capítulo, 
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Escobar entra em cena pela primeira vez na minissérie, já ao som de Iron Man, que em 

tradução livre significa “homem de aço”, ela cria um contraponto (D’ALESSANDRO, 1962, 

p.241). Esta música também está presente com a mesma intenção nos capítulos “O Tratado”, 

“Visita de Escobar” e “Um Substituto”. 

Observa-se que, das 18 músicas que compõem o CD da trilha sonora de Capitu, dez 

são empregadas a partir da sua função diegética. Estas marcam determinadas ações e são vias 

de entendimento da minissérie, elementos que ajudam a compor a narrativa e a instância 

didática que, muitas vezes, retomam o século XX.  Na maioria das vezes, as músicas são 

empregadas para proporcionar elipses (D’ALESSANDRO, 1962, p.241), ou fazer pano de 

fundo para uma ação. Todas as faixas não foram escolhidas em vão, traduzem sentimentos e 

atitudes. As sete músicas restantes, e as demais utilizadas na minissérie, servem como 

músicas de acompanhamento, que não fazem parte da ação na narrativa. Contudo, muitas 

delas servem para fazer a relação do clássico da literatura com a modernidade. 

 

5. “É Bem, e o resto?”: Considerações Finais 

 

A partir de um campo específico da análise audiovisual, a Pedagogia da Imagem, foi 

possível apresentar elementos para a crítica cultural e educativa da minissérie Capitu com 

base do conjunto de elementos da banda sonora utilizados na articulação da escrita fílmica. O 

trabalho de escrita, como afirma Jacquinot (2006), pode modificar sua estrutura didática e 

promover a passagem de uma pedagogia do produto para a pedagogia do processo, ainda mais 

quando ancorada em elementos comuns ao cotidiano dos jovens, público de interesse da 

minissérie. 

O percurso de análise fornece uma visão acerca da banda sonora minissérie e de como 

se articulam as exigências de um pensamento didático com os recursos próprios desta 

modalidade de expressão. Desta forma, é possível afirmar que a estrutura da mensagem 

audiovisual de Capitu é uma amostra de didaxia, quer seja dentro ou fora de uma instituição. 

As categorias com base nos autores apresentados, possibilitou uma análise mais pontual e 

resultou na constatação de que a trilha sonora utilizada na narrativa televisual de Capitu 

possui uma dimensão pedagógica. 

Há motivos para se defender e se refutar o potencial enquanto ato-didático da 

minissérie Capitu. Entretanto, a minissérie se configura como objeto da educação não formal 

que trabalha a sensibilidade dos sentidos e do gosto através da trilha sonora, mesclando o 

clássico e o moderno, além de dar continuidade a uma grande obra da literatura brasileira. 
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Desta forma, pode ser um rico material a ser explorado em atividades didáticas que envolvam 

literatura, cinema, artes, música e, porque não, educomunicação.  

Assim, a minissérie pode ter sua reapropriação educativa e social através da 

ressignificação dos elementos da sua banda sonora aos espectadores, proporcionando a 

possibilidade de aprendizagem de uma forma mais sensorial, plástica e multimídica. O que 

define o didático em Capitu é o fato de fornecer conhecimentos e informação através de uma 

configuração que os modifica, e até mesmo os transforma, em sua natureza e até certo ponto 

em sua função. Em consequência disto, suscita um trabalho de leitura do espectador que se 

configura em uma nova relação com o saber, a autodidática, um ato. 
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