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Resumo 
 
O presente artigo busca realizar uma reflexão a respeito da cor como signo 

ideológico na minissérie Capitu, exibida pela Rede Globo. O estudo entende a 

construção narrativa da teledramaturgia a partir de uma complexidade inerente ao 

processo de produção de sentidos nas produções audiovisuais. São apresentadas 

as equipes de arte e fotografia, responsáveis por trabalhar a cor no audiovisual, 

para que ocorra a compreensão da construção da poética visual da minissérie. 

Para reflexão em torno dos usos e significados da cor na minissérie empregamos 

os estudos de Bakhtin, relacionando-os com conceitos teóricos e técnicos do 

audiovisual.Os resultados da análise foram construídos por meio da observação 

de cada uma das vestimentas das personagens, levando em consideração as 

cores, a iluminação das cenas e os arcos narrativos das personagens. Dessa 

forma, observa-se a ficção televisual e sua relação com a paleta de cores da cena 

                                                            
1 Trabalho apresentado no GI 3 - Ficción televisiva y narrativa transmedia do XII Congreso Latino 
americano de Investigadores de la Comunicación realizado de 6 a 8 de agosto  em Lima, Peru.   
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação pela Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA-USP. Bolsista CAPES. Pesquisadora 
do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN/ECA-USP) e do Observatório Ibero-americano de 
Ficção Televisiva (OBITEL). E-mail: rafaelaleite@gmail.com 



 

como um elemento formador tanto da construção da personagem quanto da 

narrativa. 
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Introdução 
 

A cor encontra-se no cerne do processo de produção de sentido na medida em 

que seu uso evidencia um refinamento na construção da linguagem visual que, 

como nas demais linguagens, transforma-se em relação direta e simbólica com os 

processos de interação social. Este estudo pretende apresentar os primeiros 

resultados de análises do emprego das cores no figuro das personagens da 

minissérie Capitu (Globo, 2008) como elemento diegético privilegiado na 

constituição de uma poética televisual. A abordagem que realizamos neste 

trabalho baseia-se em discussões em torno do signo ideológico 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009), buscando refletir sobre as relações de produção 

de sentido presentes no uso das cores do figurino da minissérie. Com esse 

objetivo, a presente pesquisa busca analisar como a cor do figurino, vista como 

signo ideológico e, portanto, como instância produtora de sentidos se apresenta 

como elemento de importante função diegética na enunciação da história e, por 

conseguinte, do contexto social e simbólico da minissérie Capitu. O estudo elege 

como objetos de análise as vestimentas das personagens Capitu, Bento e Escobar 

como elementos essenciais para a construção psicológica das personagens.  

 

Para isso, o artigo contém reflexões sobre as teorias da linguagem de Bakhtin & 

Volochinov (2009) e Bakhtin (1993), e estudos de Emerson (2010). Para uma 

aproximação de suas teorias com o discurso televisual buscamos nos autores 

Newcomb (2010), Mungioli (2012), Pallottini (2012) e Bruner & Weisser (1995) 

suporte teórico para a pesquisa. Com esse alicerce, compreende-se a formação 



 

do signo ideológico e sua construção em meio às produções audiovisuais, 

enfocando a minissérie Capitu. 

 

Os cinco capítulos da minissérie foram analisados usando os discos de DVD 

comercializados pela Globo Marcas. Seguindo a sequência de exibição na Rede 

Globo os capítulos foram analisados e as aparições das personagens 

catalogadas, levando em consideração além da cor das vestimentas, a iluminação 

da cena, que mostrou ser elemento determinante para a análise em diversos 

pontos da trama. 

 

A poéticavisualda minissérie capitu 

 

A minissérie Capitu tem direção de Luiz Fernando Carvalho, direção de arte e 

cenografia de Raimundo Rodrigues, direção de fotografia de Adrian Teijido e 

figurinos de Beth Filipecki. Nas figuras da direção de arte e direção de fotografia, o 

trabalho da imagem no audiovisual é refinado a partir do conceito proposto pelo 

roteiro e diretor geral, sendo o trabalho desses profissionais responsável pela 

construção da poética visual da obra. 

 

De acordo com Eco (1988) falar em poética é falar em análises técnico-estilísticas, 

a poética visual trabalhada neste artigo versa sobre essa percepção da produção 

imagética que gera estilos, sentidos e contribui para a construção narrativa. 

 

Capitu é uma releitura da obra literária de Machado de Assis, Dom Casmurro3, 

tendo sido veiculada em cinco capítulos no ano do centenário de morte do escritor 

                                                            
3 O romance Dom Casmurro é uma obra de Machado de Assis publicada em 1899. A história 
começa a ser contada em 1857 e é ambienta no Rio de Janeiro durante Segundo Império no 
Brasil. Narrado em primeira pessoa por Bento Santiago que recorda dessa forma sua vida e sua 
paixão pela jovem Capitu que, mais tarde se torna sua mulher. A desconfiança em torno de um 
possível adultério de Capitu é um dos principais motores da história. 



 

Por ser parte do projeto Quadrante4, a realização da minissérie foi baseada na 

valorização do imaginário e da cultura como fatores imprescindíveis para o 

fortalecimento da identidade brasileira.  

 

Interessa observar, além do uso da cor nas vestimentas das personagens, a 

aproximação do figurino utilizado em Capitu com o vestuário que caracteriza o 

século XIX, tempo no qual se passa a obra original de Machado de Assis. A obra 

se divide em duas grandes fases. A primeira ocorre na infância das personagens 

que formam o casal protagonista Bentinho e Capitu e a segunda na fase adulta 

das personagens. A primeira faz uma introdução da história romântica do casal e 

apresenta características da personalidade de cada uma das personagens, seja 

por meio de narração ou elementos visuais - como iremos explanar ao longo 

desse texto. A segunda fase mostra o desenrolar da trama amorosa entre Bento e 

Capitu e o aumento crescente da desconfiança de infidelidade por parte de sua 

amada e seu melhor amigo Escobar. 

 

A partir disso, iniciamos a discussão sobre o planejamento de elementos que 

compõe o quadro fílmico e como esses elementos irão atuar como fator importante 

de significados, sempre em conjunto com as diversas áreas da linguagem 

cinematográfica tais como roteiro, direção, trilha sonora. Comum entre todos 

esses elementos da produção de sentido, há a dimensão da interpretação por 

parte do público, apropriando-se desses significados. Apropriação essa que ocorre 

a partir da compreensão desses significados em forma de signos, que, no caso do 

objeto desta pesquisa, refere-se ao signo ideológico e à sua constituição por meio 

da cor, elemento que compõe a cenografia e figurino, citados anteriormente. 

Introduzindo os estudos voltados para a teoria de Bakhtin podemos 

                                                            
4 Idealizado por Luiz Fernando Carvalho com propósito de adaptar obras da literatura brasileira 
para a televisão, o Projeto Quadrante selecionava obras literárias de escritores e produzia uma 
releitura para a televisão a partir de produções realizadas no estado de origem do em que o autor 
da obra escolhida. 



 

compreender um signo consiste em aproximar o signo, 

apreendido de outros signos já conhecidos; em outros 

termos, a compreensão é uma resposta a um signo por meio 

de signos. E essa cadeia de criatividade e de compreensão 

ideológicas, deslocando-se de signo em signo para um novo 

signo, é única e contínua (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 

34). 

 

Com isso, tomaremos então a constituição do signo ideológico e seu 

relacionamento intrínseco com a cor como foco, analisando-o frente aos demais 

signos vistos na construção da minissérie. Podemos dizer que nesse contexto 

toda a estrutura visual da minissérie está construída em meio ao conceito de 

carnavalização de Bakhtin, uma vez que traz em seus elementos cenográficos e 

de caracterização das personagens,instrumentos que contrapõem o entendimento 

de estética clássica e transgridem o visual mais comum percebido nas exibições 

de produtos televisuais. “Por sua vez, a apropriação de uma estética carnavalesca 

na minissérie tem um papel essencial para a compreensão da natureza das 

relações humanas e sociais” (MUNGIOLI, 2012, p. 10). Contudo, devido aos 

propósitos deste artigo, vamos nos ater ao desenvolvimento de um pensamento 

voltado para a construção desse signo em conjunto com os demais elementos que 

compõe a cena e como tais elementos são pensados como instrumento de 

produção de sentido para o espectador.  

 

Cor e signo ideológico  
 

Compartilhando com Bruner & Weisser (1995) a compreensão de que a 

verossimilhança é o objetivo último de qualquer narrativa, iniciamos nossos 

estudos na significação do discurso televisual construído ao longo da obra Capitu, 

tendo como objeto principal sua construção em meio a elementos organizados de 



 

forma a criar uma narrativa. Dessa maneira, uma vez que o homem se situa no 

mundo e nele trabalha por meio de conceitos e, do simbólico, e que, por 

conseguinte, sua aprendizagem sobre o mundo se dá a partir dessa construção do 

simbólico, buscamos observar como as cores, em sua função de signos, se 

estruturam ao longo dessa obra audiovisual. 

 

Como um dos focos desse estudo, o figurino também pode ser observado como 

referência para delimitação de uma linha narrativa, auxiliando na construção da 

personalidade das personagens e na tessitura da trama como um todo. O figurino, 

“além de vestir os artistas, respalda a história narrada como elemento 

comunicador: induz a roupa a ultrapassar o sentido apenas plástico e funcional, 

obtendo dela um estatuto de objeto animado” (LEITE & GUERRA, 2002, p. 62). 

Dessa forma, caracterização tem como função fazer com que o público possa, ao 

observar a personagem, ter conhecimento de suas características pessoais, 

personalidade, e visão de mundo. 

 

Unindo tais características à utilização da cor na composição das peças de 

figurino, se obtém uma combinação sensorial por meio da qual torna-se possível 

ter um conhecimento da complexidade da formação da personagem e seu papel 

na trama, uma vez que “a cor é uma realidade sensorial à qual não podemos fugir. 

Além de atuar sobre a emotividade humana, as cores produzem uma sensação de 

movimento, uma dinâmica envolvente e compulsiva” (FARINA, BASTOS & 

PEREZ, 2011, p. 85). A partir disso entra-se em um debate na organização visual 

das imagens técnicas em relação ao espectador, sendo 

 

a reação do indivíduo à cor é uma maneira particular e 

subjetiva relacionada a vários fatores. Entretanto, os 

psicólogos e agentes culturais estão de comum acordo 

quando atribuem certos significados a determinadas cores 



 

que são básicas para qualquer indivíduo que viva dentro da 

nossa cultura (FARINA et al., 2011, p. 96). 

 

A cor associada a uma narrativa televisual, através do figurino e da cenografia, 

funciona como um signo ideológico, pois seu entendimento depende do horizonte 

social, ou seja, da criação ideológica e da época em que o indivíduo se encontra, 

propiciando uma interação entre indivíduos e criando a mediação, seguindo a ideia 

de Bakhtin sobre o produto ideológico que terá sempre seu significado situado fora 

de si mesmo.  

 

Compreende-se também que problemas com a comunicação podem ocorrer e que 

esses geralmente se remetem à refração, no qual uma mensagem é emitida, mas 

não é recebida do modo que foi esperado pelo seu locutor. O signo ideológico está 

aberto a tais situações por se tratar de uma construção social e está cercado de 

grupos sociais distintos com seus respectivos repertórios. Como reforça Emerson 

(2010) em seus estudos sobre Bakhtin, as experiências do homem não podem ser 

repetidas igualmente de forma que dois seres tenham uma formação social 

idêntica uma vez que “todo ato de compreender envolve também um ato de 

traduzir, além de uma negociação de valores” (EMERSON, 2010, p. 69). 

 

A partir disso, podemos pensar as cores como signos e como constituintes da 

narrativa audiovisual na qual adquirem funções expressivas importantes tanto do 

ponto de vista estético quanto do ponto de vista de compreensão da construção 

de personagens.  

 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra 

da realidade, mas também um fragmento material dessa 

realidade. Todo fenômeno que funciona como signo 

ideológico tem uma encarnação material, seja como som, 



 

massa física, como cor, como movimento do corpo ou como 

outra coisa qualquer (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 33). 

 

Dessa maneira, a cor constitui-se como elemento narrativo a partir de sua 

concretude como signo ideológico construído por meio das relações sociais que se 

caracterizam, no signo ideológico pelo constante movimento de reflexo e refração 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009) que, por sua vez, caracteriza a construção 

ideológica e a própria experiência estética do homem como ser social. E 

exatamente por se tratar de uma construção ideológica, esse signo relaciona-se 

intrinsecamente a “critérios de avaliação ideológica” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

2009, p. 32) e por isso pode distorcer a realidade, assim como refletir e refratar a 

mesa. O significado das cores em meio à narrativa depende de seu valor 

simbólico, ideológico. O vermelho só pode ser considerado uma cor que remete ao 

amor, paixão, romance, pois faz parte de uma construção ideológica da 

sociedade. Da mesma forma que outro grupo social poderá considerá-lo uma cor 

que  remete à morte, ao sangue. Essa possibilidade de mutação do signo 

ideológico o torna um “instrumento de refração e de deformação do ser” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 48). 

 

Com tais variáveis, a composição da poética da minissérie leva em conta o caráter 

ideológico das cores buscando estabelecer uma comunicação baseada no 

horizonte social do interlocutor, ou seja, a poética trazida pelas cores e pela 

exploração de seus sentidos perpassa pela construção ideológica e temporal do 

interlocutor, sendo assim alicerçada com base em seu repertório. 

 

Aproximação com o discurso audiovisual 
 

O produto audiovisual é criado e desenvolvido com auxílio de áreas diversas que 

convergem na produção de uma mesma peça audiovisual carregada de conteúdo. 



 

Profissionais com repertórios variados e especialidades distintas traduzem 

palavras, signos ideológicos, em imagens, elas também prenhes de signos 

ideológicos. Cada um desses profissionais realiza a leitura do roteiro e o traduz 

segundo sua percepção e suas necessidades para suas áreas específicas. O 

diretor de fotografia irá realizar a leitura pensando em como planejar a luz em 

conjunto com os elementos físicos do cenário e a pele dos atores. Da mesma 

maneira que o diretor de arte irá planejar, juntamente com sua equipe, o cenário e 

a caracterização das personagens pensando em como esses serão captados pela 

câmera. O planejamento do uso das cores nasce nesse encontro de indivíduos e 

se concretiza esteticamente lançando mão de um repertório ideológico e de um 

universo simbólico construído socio-historicamente. Nesse sentido, vale lembrar 

as palavras de Bakhtin (2003), que discutindo acerca das relações imbricadas na 

composição do objeto estético:  

 

Integram o objeto estético todos os valores do mundo, mas 

com um determinado coeficiente estético; a posição do autor 

e seu desígnio artístico devem ser compreendidos no mundo 

em relação a todos esses valores. O que se conclui não são 

palavras, nem o material, mas o conjunto amplamente 

vivenciado do existir; o desígnio artístico constrói o mundo 

concreto (...). (BAKHTIN, 2003, p. 176) 

 

Contudo, vale ressaltar, que a cor não existe sozinha, ela precisa de um suporte, 

também com significado, para aparecer em cena - seja ele uma cadeira, uma 

blusa, um muro, a maquiagem na pele. Partindo desse pensamento a interação 

entre dois signos com significados próprios, irá gerar um terceiro signo, que, em 

meio aos outros elementos da cena, irá multiplicar as possibilidades de 

interpretação  e, dessa maneira, criar os quadros fílmicos.  



 

Como nossa pesquisa propõe-se a restringir o objeto de estudos às cores das 

vestimentas das personagens, cabe aqui descrever algumas das características 

que são observadas ao se pensar em como o espectador irá dialogar com a obra 

audiovisual. As personagens ficcionais funcionam, em sua maioria, como a forma 

mais comum para desenvolvimento do enredo. Sua construção das personagens 

ficcionais pode ser explanada na obra a partir de narração, descrição de outros 

personagens, a partir de sua própria fala e atuação, porém em ambos os casos 

elementos como cenário, figurino, maquiagem terão valor fundamental para a 

compreensão da obra como um todo. Dito de outra forma, “cada personagem 

representa, então, uma linguagem e cada linguagem representa uma inflexão 

ideológica relacionada à contínua negociação social” (NEWCOMB, 2010, p. 372). 

 

Para desenvolvimento eficiente de uma personagem é preciso localizá-la no 

tempo e espaço como forma de apresentar ao espectador elementos que formam 

a personalidade e a história dessa personagem. Não são somente os elementos 

externos, como o local em que essa personagem reside ou como um cenário 

construído para representar um cidadão de classe A, B ou C, que são essenciais 

para o entendimento da personagem na trama. A cor e sua relação com cenário, 

figurino e maquiagem é fundamental na construção da narrativa audiovisual. 

 

O cenário ou o set de cada personagem, ou do grupo, é 

outra forma de mostrar as criaturas ficcionais em TV: casa 

pobre, apartamento médio, mansão (...), praia, clube, piscina, 

chalé (...), tudo serve para nos dar indicações mais próximas 

da personagem de que se está tratando, de sua família ou 

grupo social, do seu universo (PALLOTTINI, 2012, p. 128). 

 

Elementos postos em um nível mais profundo de subjetivação auxiliam também 

uma construção narrativa mais aprofundada, não superficial. As cores desses 



 

cenários, figurinos, adereços auxiliam não somente uma leitura superficial desses 

elementos, como assinalam sua complementação na construção da personalidade 

e história dessa personagem. As cores levam o espectador para o próximo nível, 

auxiliando um acompanhamento de sua personalidade e seus sentimentos cena a 

cena. A alteração dessas cores entre as cenas ou mesmo um planejamento a 

longo prazo na trama, observando como esse personagem irá se comportar no 

arco narrativo, seus altos e baixos e suas alternâncias conforme a trama se 

desenrola, interferem na percepção, que podem ser  consideradas 

perceptivelmente sutis, mas que alteram imensamente o entendimento da 

narrativa.  

 

Esse elemento pode auxiliar na formação da ideia de conflito da personagem, um 

modo de dialogar com o espectador. O público somente toma ciência de que uma 

personagem encontra-se em conflito, seja interno ou externo, se a narrativa lhe 

trouxer elementos suficientes para que seja possível formar essa interpretação. 

Como coloca Pallottini “para que o espectador tome conhecimento da existência 

dessa complicação psicológica, o autor deve dar pistas externas, no corpo da 

ficção, da existência dessa inquietação. O que era subjetivo precisa objetivar-se” 

(PALLOTTINI, 2012, p. 140). 

 

Logo, as cores trabalham como instrumento da narrativa, sendo pensadas desde o 

a concepção do roteiro ou construção base das personagens, refletindo como vão 

se comportar, suas nuances, suas evoluções ao longo da narrativa. 

 

A intenção é fazer com que o espectador tenha informação mesmo quando não há 

diálogo, como coloca Newcomb (2010). 

 

É verdade, obviamente, que a descrição e a narração na 

prosa trazem consigo um peso ideológico similar. Mas a 



 

força das mídias visuais está no fato de que num único 

quadro podemos encontrar camadas de conteúdo ideológico 

apresentados instantaneamente com as relações situadas, 

antes de que a ação ou o som comecem a sugerir as 

respostas (NEWCOMB, 2010, p. 372). 

 

A cor na narrativa da minissérie 
 

A linguagem empregada pelo diretor da minissérie Capitu alargou conceitos da 

linguagem televisual brasileira, integrando o discurso narrativo da minissérie a 

linguagens de diversas áreas, como teatro, ópera, cinema, televisão, rádio, 

literatura. Sem esquecer que a polissemia do signo nas teledramaturgias torna 

quase impraticável o controle da interpretação e significação, “uma vez que as 

relações entre signo e sociedade ocorrem entre interlocutores e não em emissor e 

receptor” (MOTTER/ MUNGIOLI, 2007-2008, p. 163), a partir do conceito 

bakhtiniano no qual interlocutor é constituído nas relações de comunicação em 

que a significação se apresenta no texto criado a partir da relação entre o 

interlocutor ou ao falante (MOTTER/MUNGIOLI, 2007-2008). 

 

Aproximando mais essas questões do produto em questão, podemos observar 

que há uma série de elementos na minissérie Capitu que ajudam a construir a 

trama atuando em relação ao roteiro de maneira complementar e indissociável. 

Todas as personagens são estruturadas meticulosamente desde o tratamento do 

texto e interpretação dos atores, passando pela caracterização das personagens e 

sua combinação com a cenografia e iluminação das cenas. Tais aspectos são tão 

marcantes durante a narrativa, que se pode perceber que em algumas cenas o 

uso das cores nas vestimentas originais foi afetado pelas cores da iluminação, 

alterando o resultado final que aparece nas telas. 



 

Para embasar uma análise sobre as cores no figurino da minissérie  é preciso 

introduzir brevemente esse suporte. A figurinista Beth Filipecki buscou valorizar o 

desenho e as cores das vestimentas, elementos que favorecem o tom operístico 

que Luiz Fernando Carvalho optou por trabalhar na obra5. A inspiração de Filipeck 

para desenhar as vestimentas surgiu dos recursos visuais do teatro. A forma como 

o desenho arredondado do figurino foi finalizado e sua assimetria no corte refletem 

a fusão entre o século XIX e o século XXI e traz a modernidade do texto de 

Machado de Assis com a quebra de padrões da época. O próprio movimento dos 

tecidos será diferente nas fases da trama. 

 

Nota-se, portanto, que a própria utilização das cores, os traços assimétricos dos 

cortes do figurino e a concepção de conjunto que esses elementos encerram, 

como a fusão entre os 'séculos XIX e XXI, levam-nos a pensá-los com base no 

conceito de cronotopo desenvolvido por Baktin. 

 

O cronotopo (Bakhtin, 1993), como todos os conceitos 

desenvolvidos pelo pensador russo, constitui-se de maneira 

orgânica no mundo concreto construído pela enunciação e 

pelo discurso. Do ponto de vista da produção de sentido, as 

relações espaço-temporais da obra literária e artística, de um 

modo geral, configuram-se como uma espécie de 

denominador comum onde se aglutinam, se debatem e, 

enfim, de onde emergem as particularidades dos seres 

construídos por meio das interações sociais (MUNGIOLI, 

2012, pp. 4-5). 

 

                                                            
5 Fonte: Memória Globo. Acesso: 14 abr. 2014. Disponível em:  
<http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/capitu.htm>.  



 

As duas grandes fases nas quais a obra audiovisual se divide para contar a 

história caracterizam-se por variações relevantes nas vestimentas, principalmente 

por meio das cores e tons dos tecidos e da interação da iluminação com os 

mesmos. Para observar essa obra selecionamos as vestimentas das personagens 

principais da trama – Bento, Capitu e Escobar – para traçar um paralelo entre o 

que foi dito até então e o produto audiovisual. Em nosso estudo, excluímos a 

análise da figura do narrador e das personagens coadjuvantes na trama, uma vez 

que eles trazem elementos distintos dos que observamos no caso dos 

protagonistas. 

 

A primeira fase da minissérie aborda a infância das personagens Bento e Capitu e 

mostra como o romance entre os dois teve início. Nessa fase é possível observar 

o uso de vestimentas claras, com variações do branco, do amarelo, azul, rosa, 

lilás. A iluminação faz com que os ambientes sejam claros, com pouca 

interferência de filtros de cor nas cenas. A leveza e a inocência da infância se 

fazem presentes nessas características. Um detalhe que traz elementos 

ideológicos do romance são as fitas, em tons da cor rosa, usadas por Capitu como 

complemento da vestimenta. Socialmente conhecida como uma derivação do 

vermelho, o rosa traz elementos ligados ao amor. Outra cor usada pela 

personagem é o amarelo, cor alegre que reflete a personalidade vívida. Em 

algumas cenas Bento aparece vestindo um colete azul claro, refletindo também 

sua leveza e inocência.  

  



 

 

 
Figura 1: Bento e Capitu na fase da infância 

 

Mas o romance entre os jovens não segue de maneira tranquila. A mãe do jovem 

Bento, com o objetivo de cumprir uma promessa feita por ela, deseja que seu filho 

se torne padre e o encaminha para estudar em um seminário. Tal mudança faz 

com que Bento se revolte e busque maneiras de escapar desse futuro. Não 

conseguindo encontrar escapatória, Bento acaba sendo obrigado a se mudar para 

um seminário, afastando-se de Capitu. É nesse ambiente que Bento conhece 

Escobar. Ao longo de seu trajeto na história as vestimentas de Bento 

acompanham suas nuances emocionais. Saindo de uma infância com roupas 

brancos e de tons claros, a personagem começa a usar elementos na cor cinza e 

preta, como calças e coletes nesses tons. Juntamente com os elementos textuais 

é possível perceber que a personagem começa a amadurecer e se encaminhar 

para a fase adulta. 

 

Capitu, enquanto isso, passa a se vestir com cores em suas formas mais puras, 

sem adição do branco ou do preto, ou seja, trata-se do uso da matiz. Essa fase de 

cores descreve bem a personalidade de Capitu na juventude, cheia de vida, 

alegre, radiante. Nessa fase a iluminação das cenas ainda se mostra clara. Ao 

longo dessa fase Capitu se mantém sendo vizinha da família de Bento e criando 

laços fortes com a mãe dele, enquanto ele permanece estudando no seminário. 



 

 
Figura 2: Personagem Capitu 

 

Como dissemos, é no seminário que Bento conhecerá Escobar e que se tornará 

seu melhor amigo e confidente. Por se tratar de um ambiente de ensino ambos 

tem como vestimentas uniformes da instituição religiosa. A composição desse 

uniforme se resume a calças, sapatos e sobretudo pretos. Nessa mesma época, 

Bento começa a ter seus sentimentos de ciúme por Capitu, fomentados pela 

distância e pelas palavras ambíguas e maldosas de José Dias (um agregado da 

família de Bento) que o alertam sobre a   suspeita de que Capitu poderia estar 

flertando com outro rapaz. Nas cenas em que Bento retorna à casa para visitar a 

família, a mudança na personalidade do jovem mostra-se por meio de ternos cinza 

usados com camisa branca. As cores escuras contrastam com as  cores claras da 

infância e refletem sua entrada em um mundo adulto cujas normas se impõem. 

 



 

 
Figura 3: Personagens Escobar e Bento 

 

Após conseguir convencer sua mãe a cumprir a promessa de uma forma diferente 

e não fazê-lo padre, Bento viaja à São Paulo para estudar. Os anos se passam  e 

Bento, já formado advogado, retorna à sua casa de forma definitiva e reencontra 

Capitu. Os dois retomam o romance e acabam por se casar. Com uma iluminação 

mais dramática os cenários não aparecem tão iluminados, criando contrastes de 

luz e sombra nas cenas, assim como as vestimentas, agora mais escuras, tanto 

em Bento quanto em Capitu. Mesmo usando vestidos coloridos e pomposos, 

quando comparado à fase anterior, é possível perceber que os tons são mais 

escuros, o branco de antes se torna prata, o azul claro agora é azul petróleo, o 

amarelo alegre escurece um pouco e fica mais concentrado. 

 

Bento usa coletes e ternos escuros e a iluminação favorece o contraste de suas 

vestimentas. Já Escobar, que também faz uso de ternos e coletes escuros, 



 

aparece em algumas cenas com elementos coloridos, como lenços e gravatas. As 

cores também são em tons escuros, como vinho. 

 

 
Figura 4: Bento e Capitu recém-casados 

 

Conforme a vida adulta vai avançando e as famílias se estruturando, as 

personagens se tornam mais maduras, a iluminação das cenas fica cada vez mais 

escura e o uso de sombras se intensifica. Nessa fase, Bento e Capitu acabam de 

ter um filho, Ezequiel, suspeito de ser fruto de uma relação extraconjugal entre 

Capitu e Escobar. Os ciúmes de Bento se intensificam, assim como as acusações 

de infidelidade de sua mulher. Escobar também encontra-se casado e com uma 

filha. Mesmo com as suspeitas de Bento, as famílias ainda convivem 

harmoniosamente. A personagem de Bento, cada vez mais sombria, é marcada 

por cores escuras. As cores de Escobar se mantêm. E Capitu, assim como Bento, 

traz em suas vestimentas cores em tons mais escuros. 



 

 

 
Figura 5: Escobar e Bento na fase adulta 

 

O tempo passa, os filhos dos casais se tornam crianças e as famílias continuam 

unidas. Mesmo tendo o germe da desconfiança do adultério dentro de si, Bento 

continua sua amizade com Escobar. Amizade somente interrompida pelas forças 

da natureza. Um dia de tempestade forte, Escobar acaba se afogando em um de 

seus treinos de natação na praia. Em uma sequência encenada inteiramente no 

galpão onde a minissérie é gravada, a personagem Escobar veste um traje de 

com listras de cor branca e vermelha.  



 

 
Figura 6: Escobar na cena de sua morte 

 

Com o falecimento de Escobar as famílias se reúnem para seu velório e enterro. 

Todas as personagens vestem então peças na cor preta. Durante o velório Bento 

observa atentamente a reação de Capitu à morte de Escobar e intensifica suas 

suspeitas quanto a traição de sua esposa.  

 

Com a morte de Escobar o conflito entre Capitu e Bento aumenta, o ciúme do 

marido se volta ainda mais para o filho e acaba sendo transformado em raiva, à 

medida em que percebe no menino cada vez mais traços de seu amigo morto. 

Bento conclui então que o garoto é filho de Escobar, portanto fruto da relação 

adúltera de Capitu e Escobar. Na narrativa fílmica, esse momento é caracterizado 

por uma iluminação de forte contraste de luz e sombra, predominando ambientes 

escuros e sombrios. Bento continua com as vestimentas nas mesmas cores, 

sendo intensificadas apenas pelo jogo de luzes. As vestimentas de Capitu 



 

escurecem depois do falecimento de Escobar e essa característica se intensifica 

ainda mais após sua separação de Bento. O azul se torna escuro, o lilás de antes 

agora aparece em roxo intenso, vinho. Até sua saída de cena, Capitu irá usar 

cores em tons escuros e será marcada por contraste de sombra. Apenas na cena 

do seu falecimento aparecerá usando uma peça branca. E Bento permanecerá 

com peças escuras, sozinho, sombrio e amargurado até o final da trama. 

 

 
Figura 7: Bento e Capitu na fase adulta 

 

Com isso, percebemos uma linha narrativa na qual a infância pura e leve do casal 

acaba sendo contaminada pelo ciúme de Bento, que se torna cada vez mais 

amargurado com a vida. Amargura que contamina as pessoas  com quem convive. 

Entretanto, cabe ressaltar que o figurino de Escobar é o único que mantém certa 

uniformidade ao longo da narrativa, seu papel deve ser neutro para não influenciar 

a decisão do espectador sobre a infidelidade de Capitu. Bento além de perder as 

cores claras na sua caracterização, tem o contraste de luz e sombra intensificado 

os tons escuros conforme sua obsessão aumenta. A personagem Capitu, diferente 

de Bento não deixa de usar vestimentas coloridas, contudo suas tonalidades 

escurecem e o trabalho de luzes acaba intensificando a escuridão na qual ela se 

encontra. Tais características elencadas nessa análise demonstram um empenho 

da equipe de produção para que a cor, signo ideológico, fosse mantido como 

elemento da narrativa que enriquece a trama e funciona como auxiliar na 



 

interpretação da história. Acompanhado pela iluminação, o figurino molda 

situações e personalidades ao longo dos capítulos. 

 

Considerações finais 
 

Os elementos analisados ao longo deste artigo, levam-nos a considerar que é 

perceptível a existência de uma construção narrativa marcada pelo uso das cores 

dos figurinos das personagens como signos ideológicos ao longo da narrativa. 

Tais elementos compõem a linguagem que caracteriza a poética audiovisual da 

minissérie Capitu. A partir da análise realizada, foi possível identificar o uso das 

cores das vestimentas como elementos que se articulam na construção de uma 

narrativa audiovisual complexa que alia elementos de diversas linguagens para 

contar a história de um dos maiores clássicos da literatura brasileira, o romance 

Dom Casmurro.  Já nos primeiros capítulos, em que são retratados a infância e 

adolescência de Bento e Capitu, são utilizados tons claros nos trajes das 

personagens. Com o decorrer da minissérie, é possível perceber o escurecimento 

dos tons das cores das vestimentas, o que também é acompanhado por uma série 

de escolhas técnicas que compreendem o conjunto de elementos visuais da 

linguagem audiovisual, como exemplo da iluminação, das escolhas dos objetos 

cênicos, ângulos de captação e movimentação de câmeras. 

 

Há, em Capitu, um paralelo entre dois universos que estão ligados 

imageticamente em um produto audiovisual. Percebe-se no continuum criado pela 

narrativa e por suas cores, a frescura do amor pueril sendo suplantada paulatina e 

vigorosamente pelo peso das convenções - que sempre fizeram parte do universo 

de Bento -, pelo escurecimento da alma. Dessa forma, representação dessas duas 

épocas se interconecta como forma de complexificar a narrativa da ficção 

televisual. 

 



 

Vale destacar que a composição do figurino e a escolha das cores utilizadas nas 

vestimentas fazem parte de um processo pensado pela direção da minissérie e 

desenvolvido pela figurinista Beth Filipecki a fim de produzir sentidos esperados 

pela produção da minissérie junto ao público. Os trajes escolhidos são também 

responsáveis pela construção das identidades, tornando-se elementos de 

composição do arco narrativo das personagens. Trata-se das vestimentas como 

elementos chave para a caracterização psicológica das personagens da 

minissérie. 

 

Por fim, identifica-se em Capitu essa diversidade poética e narrativa advinda da 

hibridização das linguagens trabalhadas por Carvalho, bem como pela liberdade 

de experimentação que a forma audiovisual e o formato minissérie possibilitam às 

adaptações literárias. São produtos como esse que, inseridos na televisão aberta 

brasileira, marcam o trabalho da teledramaturgia com os desafios da inserção de 

signos imagéticos e o estímulo ao imaginário e identidade popular. 
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