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RESUMO 

 

A produção de um gênero emergente conhecido como “mashup” vem aumentando do 

final da década de 80 até os dias atuais. Iniciado na esfera da informática, por meio da 

junção de dois ou mais softwares, deixou de ser apenas um termo técnico e tornou-se 

uma prática que foi se expandindo também para outras esferas, inclusive a literária, por 

meio da reescrita de clássicos da literatura mundial. “Orgulho e preconceito”, de Jane 

Austen, por exemplo, foi reescrito com o título “Orgulho e preconceito e os zumbis”, no 

qual o autor Seth Grahame Smith escreve a obra em uma suposta parceria com a 

escritora inglesa, falecida no ano de 1817. Com o crescimento dessa produção, inclusive 

com a reescrita de clássicos da literatura brasileira, esse trabalho pretende analisar, sob a 

ótica da análise do discurso bakhtiniana, as relações dialógicas que se apresentam entre 

Dom Casmurro e a Dom Casmurro e os discos voadores, explicitando como é feita a 

construção do enunciado reescrito em diálogo constante com a matriz. Para tal, 

escolhemos as obras “Dom Casmurro”, clássico da literatura brasileira, de autoria de 

Machado de Assis, e “Dom Casmurro e os discos voadores”, obra revisitada pelo autor 

Lúcio Manfredi. Durante a análise do corpus, os conceitos de carnavalização e de 

hibridização mostraram-se presentes na comparação das obras, atestando que a narrativa 

mashup traz o elemento trash para a obra, além de promover alterações no enredo e em 

alguns personagens para adaptar a narrativa a essa nova ambientação. Tratando-se de 

uma pesquisa inserida na Linguística Aplicada (LA), ela tem um caráter qualitativo-

interpretativista, de base sócio-histórica. A análise do corpus em questão revelou que 

não só as relações dialógicas, mas também a carnavalização, estão presente no mahsup 

literário da obra em questão de maneira recorrente, pois encontramos vários excertos em 

que as obras estão em cotejamento dialógico, sendo dissonantes ou não. A presença de 

elementos da cultura trash (alienígenas, nesse caso) corrobora a carnavalização 

bakhtiniana. Assim, acreditamos que o resultado da análise atende ao que foi proposto 

nos objetivos da pesquisa. 

Palavras-chave: Relações dialógicas. Carnavalização. Hibridização. Mashup. Dom 

Casmurro. Dom Casmurro e os Discos Voadores. 

 



ABSTRACT 

 

The industry of an emergent genre known as “mashup” is growing since the 80’s to our 

present day. Initially at the computational sphere, throughout he junction between two 

or more softwares, it was no longer exclusively a technical term, but it also became a 

practice which was also expanded to others spheres at society, such as the literary 

through the rewriting of literary world masterpieces. “Pride and prejudice”, for example, 

by Jane Austen, was rewrote with the title “Pride and prejudice and zombies”, in which 

the author Seth Grahame Smith writes the book in an alleged partnership with the 

English writer, deceased at 1817. As this industry grows, including the rewriting of 

Brazilian literature masterpieces, this paper intends to analyze, under the optics of the 

Bakhtinian discourse analysis, the dialogical relationships that appears between the 

original book and its rewriting, explicating how the construction of the rewrote text is 

made, in a constant dialogue with the original. To do so, the chosen books were Dom 

Casmurro, a Brazilian literature classic, by Machado de Assis, and Dom Casmurro e os 

discos voadores, the revisisted book by the author Lúcio Manfredi. During the corpus 

analysis, the concepts of carnival and hybridization were constant at the books, proving 

that the mashup narrative brings up the trash element to its core and it also promotes 

storyline and character changes in order to adapt the narrative to its new environment. 

This a research included at the Applied linguistics area and it has qualitative-

interpretative character, on a social-historic basis. Corpus analysis indicates that not 

only the dialogical relations, but also bakhtinian’s carnival are present at the book’s 

literal mashup in a frequent way, since we find many quotes in which the books are in a 

dialogical relationship, being whether dissonant or not. The presence of trash culture 

elements (aliens, in this case) corroborates with bakhtinian’s carnival. Thus, it is 

believed that the analysis result is consistent with the proposed research objectives. 

 

Keywords: Dialogical relations. Carnival. Hybridization. Mashup. Dom Casmurro. Dom 

Casmurro e os discos voadores.  
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 – O MASHUP: SITUANDO A PESQUISA 

Em um mundo no qual a dispersão da informação e o entrecruzamento de 

culturas não são mais fatores de estranhamento para grande parte da população mundial, 

torna-se cada vez mais difícil encontrar alguma cultura ou produto dela que seja 

completamente pura, ou seja, que não sofreu alguma influência externa. Diante disso, 

testemunhamos a existência de várias práticas discursivas que abrangem e retiram 

características de esferas da comunicação as quais não pertenciam originalmente, 

tornando-se uma prática diversificada e que pertence a vários enunciadores, 

independentemente do seu grupo social. 

Dentre essas práticas discursivas, o gênero conhecido hoje como mashup 

literário (junção da expressão mash e up, como será explicado posteriormente) vem 

ganhando destaque junto a diferentes públicos leitores, tratando-se de obras literárias 

que unem alguma obra canônica de reconhecimento expressivo com elementos da 

cultura trash advinda de filmes, quadrinhos etc. Esse gênero vem, desse modo, 

redimensionando o universo da obra canônica e transformando-o, como podemos 

observar através de algumas obras presentes no âmbito internacional, como Abraham 

Lincoln caçador de vampiros, Orgulho e preconceito e zumbis (dos quais aquele já 

ganhou uma adaptação cinematográfica enquanto este está prestes a estrear nos 

cinemas). No âmbito nacional, também temos obras como A escrava Isaura e o 

Vampiro, Dom Casmurro e os discos voadores, Senhora a Bruxa, etc. É notável que 

todos os exemplos acima correspondem a colagens e reescritas de obras canônicas, 

como A escrava Isaura, de Bernardo Guimarães; Dom Casmurro, de Machado de 

Assise Senhora, de José de Alencar. 

Diante desse quadro, o objetivo desta pesquisa é colocar lado a lado o mashup 

literário com a sua obra inspiradora, para que, partindo desse ponto, seja possível 

descrever as relações dialógicas (as quais correspondem ao objeto de estudo deste 

trabalho) que acontecem entre eles, com base nas ideias do filósofo da linguagem russo 

Mikhail Bakhtin. Esta pesquisa está contida na área da Linguística Aplicada (LA) 

porque consideramos o mashup literário como um enunciado concreto, produzido pelos 
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sujeitos enunciadores e para eles, constituindo, assim, uma prática discursiva real (mais 

detalhes sobre esse assunto serão visitados posteriormente). 

Mesmo com a justificativa acima, resta o questionamento: por que a escolha do 

gênero mashup literário dentre toda uma gama de gêneros que poderiam representar, tão 

bem quanto, o hibridismo (Canclini, 2006) cultural que vivenciamos atualmente?  

O mashup literário é um gênero presente em nossas práticas discursivas, o que já 

representa uma justificativa para o seu estudo, visto que se trata de uma parte 

constituinte do nosso discurso. Além disso, também justificam a escolha do mashup 

literário para esta pesquisa a sua aceitação como gênero da literatura de massa e o 

crescimento de seu público-leitor. Sendo assim, independentemente de gostos literários, 

é inegável a presença e a afirmação do gênero dentro do alcance de vários públicos 

distintos entre si, criando uma demanda por parte de pesquisadores da área da 

Linguística Aplicada para entender os elementos que o circundeiam, tal como as 

relações dialógicas, objeto desse estudo. 

A partir das opções para escolha de um mashup literário a servir de empiria para 

esse trabalho, escolhemos a obra Dom Casmurro e os discos voadores, de Lúcio 

Mandfredi (em uma coautoria fictícia com Machado de Assis). Essa opção se deu tendo 

em vista a inspiração na obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, que possui grande 

representatividade no cenário da literatura brasileira, sendo escrita por um autor 

mundialmente reconhecido e aclamado. 

Para observar as obras sob a visão da Análise Dialógica do Discurso
1
, 

precisamos de uma gama de conceitos advindos da teoria Bakhtin e seu Círculo (1998, 

2010, 2011, 2013, 2014) sobre discurso, que são revisitados por autores como Faraco 

(2006), Conceição (2015), Rampton&Bloomaert (2011). Também utilizaremos outros 

conceitos, como o de hibridismo, trazido por Canclini (1997, 2006), o de modernidade 

líquida, proposto por Baumann (2001) e o de Identidade, tratado por Hall (2005). A 

conceituação de mashup é trazida à pesquisa por autores como Souza (2009), Rossini 

(2012) e Santana (2012). 

 

 

                                                           
1
 Doravante pode ser referida como ADD 
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1.2 – BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

 Uma frase dita há muito tempo, inclusive pelo químico francês Antoine 

Lavoisier, diz respeito à natureza dos elementos no nosso planeta: “Na natureza, nada se 

cria, nada se perde, tudo se transforma”. O cientista fazia menção ao fato de que nunca 

encontraríamos algo novo na natureza, mas sim elementos resultantes de 

transformações, por meio de compostos que já existiam anteriormente. Apesar de essa 

teoria ter sido produzida para a área da química, tal premissa é valida quando pensamos 

os enunciados produzidos em nossa sociedade, sejam eles em modalidade oral ou 

escrita.  

 Quando produzimos um enunciado, não há maneira de pensá-lo como a primeira 

palavra sobre aquele assunto. Porém, isso não quer dizer que o assunto em questão 

tenha sido esgotado, mas sim que o enunciador está lançando um novo olhar sob tal 

objeto, que é da ordem do particular, insubstituível. Por isso é que a frase do químico 

francês citado anteriormente se enquadra na teoria sobre a enunciação contida aqui. 

 Quando pensamos em linguagem, nos referimos ao discurso em si, ou seja, a 

uma teia complexa de enunciados que se dissipa e se reagrupa de acordo com o uso que 

é feito dela pelos sujeitos. Assim, a linguagem não é entendida aqui como alguma 

espécie de entidade que paira sobre nós e tem vontade própria para se adaptar e se 

transformar. Ela deve ser pensada, por outro lado, sob uma perspectiva de interação, 

sendo utilizada e modificada pelos sujeitos enunciadores, os quais transformam o 

discurso de acordo com as suas práticas discursivas, ou seja, de acordo com as 

demandas sociais específicas que pedem a utilização da linguagem de determinada 

maneira em detrimento de outra. 

 Nossa sociedade atual testemunha uma época na qual práticas discursivas que 

estavam restritas a determinadas esferas sociais estão passando a circular de maneira 

muita mais dinâmica e variada, sobretudo com o advento das ferramentas de divulgação 

e circulação de cultura que hoje possuímos, sendo a Internet a maior delas. A busca por 

conteúdos, bem como a propagação deles, nos faz entrar em contato com outras práticas 

discursivas e outras culturas, que estão conectadas entre si, como podemos observar no 

trecho da obra Cultura de conexão, abaixo:  

Em vez disso, Cultura de conexão examina um modelo híbrido e 

emergente de circulação em que um mix de forças de cima para baixo  



14 
 

e de baixo para cima determina como um material é compartilhado, 

através de cultura e entre elas, de maneira muito mais participativa (e 

desorganizada). As decisões que cada um de nós toma quanto a passar 

adiante ou não textos de mídia – quanto a não tuítar ou não a última 

gafe de um candidato a presidente, encaminhar ou não por e-mail uma 

receita de biscoitinhos de Nieman Marcus, compartilhar ou não um 

vídeo de uma gaivota roubando uma loja – estão remodelando o 

próprio cenário da mídia. (JENKINS, H; GREEN, J; FORD, S; 2014, 

p. 16)  

 

Comic books, HQs, videogames, filmes trash, raps, línguas como o mandarim, 

etc. são todos aspectos culturais pertencentes a nichos mais restritos (no sentido de 

divulgação da cultura e não de quantidade de pessoas) que não possuíam muita 

circulação fora do seu ambiente de origem. Atualmente, no entanto, por meio das mais 

variadas ferramentas de comunicação, vivemos em uma época em que estas culturas 

estão ocupando lugares além das suas fronteiras de criação. 

 Uma dessas produções é o mashup literário, um gênero que mistura tradições de 

pólos opostos em uma obra só, transformando elementos que nunca foram concebidos 

conjuntamente em uma unidade. O gênero normalmente faz uso de alguma obra 

canônica e a mescla com elementos conhecidos da cultura trash. Como a cultura trash 

teve seu ápice durante o final do século XX, podemos dizer que o mashup literário é 

uma produção recente no mercado de literatura. As obras que são misturadas com o 

trash, no entanto, são clássicos muitas vezes já centenários. Sendo assim, o mashup é 

um espaço em que podemos dizer que há um diálogo entre discursos separados por um 

período de tempo considerável e que são dissonantes quando pensados individualmente. 

 Desta maneira, o mashup pode ser concebido como um gênero discursivo com a 

sua própria importância e função social, porque traz uma nova interpretação do que é 

considerado clássico pelos padrões literários, tendo o seu valor próprio, ou seja, não 

sendo encarado apenas como uma porta de entrada para outro gênero discursivo que 

porventura seja considerado mais complexo ou mais prestigiado pela sociedade. 

 É improvável imaginar que a obra Orgulho e preconceito, de Jane Austen, a qual 

trata de problemas morais e sociais da sociedade aristocrática inglesa do século XIX, 

dialogue de uma maneira convergente com o elemento do zumbi da cultura trash, 

criação mais presente em filmes a partir da década de 1980. Ou seja, a hibridização 

entre essas práticas discursivas é algo que não fora pensado anteriormente. 
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 Elementos que aparentemente são estranhos um ao outro estão juntos na obra 

Orgulho e preconceito e zumbis, de Seth Grahame-Smith (juntamente com Jane Austen, 

pois seu nome também consta como autora do livro, apesar da sua morte em 1817). 

Trata-se de uma obra reconhecida como um dos embriões da popularização do gênero, 

que se tornou muito atrativo para vários públicos, principalmente os que buscam a 

literatura jovem, e vendeu mais de um milhão de exemplares em 2009, entrando para a 

lista dos livros mais vendidos do jornal The New York Times. O próprio autor já obteve 

tanto sucesso que a sua obra seguinte se tornou um filme mundialmente conhecido, 

chamado Abraham Lincoln – Caçador de vampiros, que foi produzido por Tim Burton, 

cineasta de renome mundial. 

 Com a popularização mundial do gênero, o Brasil também começa a ter a sua 

cota de mashups: perceber o médico Simão Bacamarte, de O Alienista, de Machado de 

Assis, como um médico de mutantes? Inserir a escrava Isaura em um universo 

vampiresco? Tornar A Senhora (José de Alencar) uma bruxa? Tudo isso é possível e 

existe graças ao universo do mashup. 

 

Figura 1: Capas dos mashups literários produzidos no Brasil. 

Fonte: Google imagens
2
 

 Assim como no âmbito internacional, os mashups no Brasil também são obras 

reconhecidas, portanto, há uma demanda social pelo gênero em questão, o que o traz 

                                                           
2
Disponível em: http://nossa-caixa.blogspot.com.br/2011/04/mashups-literarios.html 
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para o cerne de questões de linguagem, originando a ideia de se fazer um trabalho sobre 

ele. Além dessa demanda, também precisamos pensar no mashup literário como uma 

prática discursiva crescente entre os interlocutores, especialmente os mais jovens, os 

quais, por ter um acesso muito grande à informação, estão cada vez mais expostos a 

novas práticas discursivas.  

 Nesse sentido, faz-se necessário entender qual é a relação entre um mashup 

literário e a obra que o inspirou de maneira mais direta. No caso de Dom Casmurro e os 

Discos voadores, há uma relação dialógica presente e inegável com Dom Casmurro, de 

Machado de Assis, com o uso do mesmo enredo e personagens presentes na obra 

canônica. O estudo em questão está considerando as obras citadas como práticas 

discursivas situadas sócio historicamente, isto é, se propõe a estudar o mashup literário 

sob um contexto aplicado da linguagem, tendo em vista que é uma prática 

contemporânea e exerce influência sob a cultura dos sujeitos. A proposta está em 

consonância com o pensamento sobre Linguística Aplicada (LA), de Moita-Lopes, que 

afirma: 

A necessidade de repensar outros modos de teorizar e fazer LA surge 

do fato de que uma área de pesquisa aplicada, na qual a investigação é 

fundamentalmente centrada no contexto aplicado (cf. Moita Lopes, 

1998 e Gibbonset alii, 1994) onde as pessoas vivem e agem, deve 

considerar a compreensão das mudanças relacionadas à vida 

sociocultural, política e histórica que elas experenciam. (LOPES, 

2006, p.21) 

 Dentro da concepção de estudo da LA (que será detalhada mais adiante), o 

trabalho visa problematizar o gênero mashup literário em diálogo com o seu referencial 

direto, mais especificamente, o clássico da literatura Dom Casmurro, de Machado de 

Assis, e Dom Casmurro e os discos voadores, de Lúcio Manfredi. A LA é válida para a 

análise em questão porque, neste trabalho, a linguagem é pensada como uma prática 

discursiva concreta, feita pelos e para os sujeitos da enunciação. Trata-se, portanto, de 

uma prática situada sócio historicamente e que será analisada sob uma ótica discursiva e 

dialógica, o que compactua com os pressupostos adjacentes aos estudos de LA. 
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1.3 - QUESTÕES E OBJETIVOS DE PESQUISA 

 

Essa dissertação de mestrado tem como objetivo comparar uma obra canônica e 

o seu respectivo mashup. Temos, por um lado, a consagrada obra Dom Casmurro
3
, do 

renomado escritor brasileiro Machado de Assis. Por outro lado, temos o seu respectivo 

mashup intitulado Dom Casmurro e os Discos Voadores
4
, de autoria de Lúcio 

Manfredi/Machado de Assis. O trabalho propõe um cotejamento dialógico entre 

aspectos das obras que evidenciem alguns conceitos presentes na teoria da ADD 

(Análise Dialógica do Discurso). 

Para nortear esse trabalho, estabelecemos as seguintes questões de pesquisa: 

1) Como se constituemas relações dialógicas entre Dom Casmurroe Dom 

Casmurro e os Discos Voadores? 

2) Como se configura o processo de hibridização entre os eixos temáticos e 

estilísticos no mashup literário? 

3)  Quais as características mais recorrentes da carnavalização bakhtiniana 

encontradas no mashup? 

 

A partir dessas questões, definimos os seguintes objetivos de pesquisa: 

 

1) Problematizar como se constituem as relações dialógicas entre Dom 

Casmurroe Dom Casmurro e os discos voadores, observando vozes 

emergentes e relações dialógicas. 

2) Descrever o processo de hibridização em Dom Casmurro e os discos 

voadores;  

3) Explicar quais características da carnavalização bakhtiniana são mais 

recorrentes no mashup. 

 

 

                                                           
3
 Doravante pode ser referida como DC. 

4
 Doravante pode ser referida como DV. 
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1.4 - JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

O mashup literário é um gênero do discurso relativamente novo, e, portanto, a 

academia ainda está em fase inicial em relação ao seu estudo (apesar de que já há alguns 

estudos sobre o mashup, que veremos posteriormente). Além disso, a maioria dos 

trabalhos que trazem o tema do mashup literário em si não falam exclusivamente dele, 

tratando-no como um produto derivado das práticas de mashup de outros elementos 

culturais, como a música, por exemplo. Isso quer dizer que o foco desses trabalho não 

está voltado, necessariamente, para a área da Linguística Aplicada, como é o caso desta 

dissertação. 

A escassez de trabalhos que trazem em seu cerne o mashup literário alia-se à 

necessidade de haver mais estudos que envolvam os gêneros discursivos da 

contemporaneidade, tendo em vista que tal registro é necessário para se obter mais 

conhecimento sobre como é um determinado gênero discursivo e como ele se encaixa 

nas nossas práticas discursivas atuais. Afinal, como o gênero discursivo é um elemento 

bastante dinâmico e relativamente estável, seu estudo também deve ser igualmente 

dinâmico. 

Como justificativa da escolha do mashup literário, podemos pensar na 

representatividade que o gênero possui junto ao público, devido ao fato de trabalhar 

com propostas antes pensadas como opostas (trashe cânone), atraindo, assim, não 

apenas públicos exclusivos de uma temática específica, mas criando também o seu 

próprio público. Sua representatividade vai crescendo na medida em que vão sendo 

produzidos mais mashups literários, além do fato de que vemos o gênero se expandindo 

para além dos livros, pois também já há adaptações cinematográficas de algumas das 

obras, como Abaraham Lincoln: caçador de vampiros (2012) e Orgulho e preconceito e 

zumbis (2016). As datas de estreias dos filmes, juntamente com o aumento da produção 

dessas obras literárias, servem para comprovar que o crescimento do gênero em questão 

está acontecendo nos dias atuais, ou seja, ele vive o seu auge até o presente momento, 

justificando a escolha desse gênero para ser trabalhado nessa dissertação.  
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Figura 2: Tomada do filme "Orgulho e preconceito e zumbis" (2016) 

Fonte: Google Imagens
5
 

O mashup, para esta pesquisa, é considerado como enunciado, ou seja, como um 

gênero discursivo que reflete e refrata posicionamentos e vozes sociais dentro de uma 

cadeia enunciativa, na qual os interlocutores são responsivos e responsáveis.   

 Considerando o mashup dessa maneira, o trabalho se justifica na medida em que 

problematiza uma questão social que tem, em seu cerne, a linguagem. Nesse caso, a 

análise de relações dialógicas entre o cânone literário e seu mashup – por ser uma 

análise que não se atem a analisar as obras literárias em si, mas sim um fenômeno de 

linguagem que acontece ente elas – se constitui como um objeto a ser enquadrado na 

área da Linguística Aplicada (LA), pois, segundo Moita-Lopes, a LA deve ser entendida 

como “um modo de criar inteligibilidade sobre problemas sociais em que a linguagem 

tem um papel central” (MOITA-LOPES, 2006).  

 É necessário apontar que, apesar de o estudo ser uma comparação entre obras 

literárias, o objeto de estudo não são as obras em si, mas sim o que Bakhtin chama de 

“relações dialógicas”, um acontecimento da linguagem (o qual será explicado e 

detalhado posteriormente) característico de estudos de linguagem como discurso e 

presente em nossa interação real e cotidiana. Ou seja, é um, acontecimento que pertence 

à linguagem intrinsecamente, independente de serem obras clássicas ou mesmo um 

diálogo cotidiano entre dois sujeitos. O trabalho está inserido na LA porque apresenta 

um entendimento de análise discursiva como unidades reais de comunicação e como 

prática social situada sócio historicamente, conforme o mostra o trecho abaixo: 

                                                           
5
Disponível em: http://www.cinemadebuteco.com.br/criticas/filme-orgulho-e-preconceito-e-zumbis/ 
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Parece haver consenso de que o objeto de investigação da (LA) é a 

linguagem como prática social, seja no contexto de aprendizagem de 

língua materna ou outra língua, seja em qualquer outro contexto onde 

surjam questões relevantes sobre o uso da linguagem (MENEZES, 

SILVA & GOMES,2009, p. 25). 

 

 O mashup ainda pode ser considerado um gênero que possui certo estigma, por 

realizar misturas que não foram antes pensadas, por meio da união de cultura canônica e 

cultura trash. Isso ainda causa estranheza por parte de vários leitores, principalmente os 

que prezam pelos clássicos, encarando o mashup como uma maneira de deturpá-los. 

Dessa maneira, um trabalho que aborde gêneros e se fundamente na LA pode ajudar a 

rever certos conceitos pré-estabelecidos, como o da “pureza” de um gênero discursivo 

ou de uma estrutura estática, que não se alteraria com o tempo e de acordo com as 

demandas dos enunciadores construtores das práticas discursivas. De fato, essa 

perspectiva vai de encontro aos direcionamentos dados por Bakhtin e que são seguidos 

por algumas vertentes da LA.  

 Outro aspecto importante deste trabalho reside na percepção de que a LA é uma 

área transversal, ou seja, busca conhecimentos que não foram necessariamente gerados 

na área da Linguística para problematizar alguma questão que tenha a linguagem como 

tema central, ajudando a entendê-lo e gerando uma análise mais abrangente sobre o 

objeto de estudo que está sendo observado. Dessa maneira, um trabalho que se insira na 

área da LA pode buscar conhecimentos em áreas como a Psicologia, a Sociologia, a 

Filosofia etc. No caso deste trabalho, por exemplo, existem noções advindas dos 

Estudos Culturais por meio de concepções teóricas como as de (BAUMANN, 2001) e 

(CANCLINI, 2006), as quais fundamentam uma visão sócio-cultural que está associada 

à emergência do mashup na nossa sociedade atual, ajudando a entender, de maneira 

geral, as relações dialógicas que ele mantém com a obra canônica com a qual dialoga. 

 Na concepção de (MOITA-LOPES, 2006), por exemplo, a LA chega a 

atravessar a denominação de “multidisciplinar”, “interdisciplinar” ou “transdisciplinar”, 

adotando, para ele, a alcunha de “indisciplinar”, não por uma associação à indisciplina 

propriamente dita, mas sim por ser uma área que levita em torno de várias áreas, não 

tendo um território teórico “seguro”. Mesmo com a denominação de Linguística 

Aplicada, não se pode considerá-la como uma mera aplicação da Linguística, como 

aponta o autor no seguinte trecho: 
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Ao contrário do que frequentemente acontece em outras partes do 

mundo, no Brasil a pesquisa em LA tem se espraiado para uma série 

de contextos diferentes da sala de aula de LE
6
: da sala de aula de LM 

para as empresas, para as clínicas de saúde, para a delegacia de 

mulheres etc., ainda que predominem aspectos referentes à educação 

linguística. E a questão da pesquisa, em uma variedade de contextos 

de usos da linguagem, passou a ser iluminada e construída 

interdisciplinarmente. Tal perspectiva tem levado á compreensão da 

LA não como conhecimento disciplinar, mas como Indisciplinar {...} 

(MOITA-LOPES, 2006, p.19) 

 

 Com esse tipo de percepção diante do problema apresentado, acredita-se que a 

LA seja a área que abarque a proposta de trabalho presente neste projeto, pois o 

problema apresentado está de acordo com a maneira de se produzir conhecimento em 

um dos ramos da área. Também é necessário pensar que essa proposta de trabalho está 

de acordo com a de se produzir conhecimento por esse viés da LA, ou seja, o objetivo 

não possui um caráter positivista - de solucionar problemas -, mas sim de problematizar 

as questões de linguagem que se apresentam cotidianamente. 

 Sendo assim, o trabalho se justifica sobre dois pilares maiores: o primeiro é 

justificativa da escolha do gênero, que abrange a escassez de trabalhos sobre mashup 

literário, a necessidade de se estudar gêneros da contemporaneidade, a 

representatividade do gênero; já o segundo pilar diz respeito à justificativa do trabalho 

dentro do âmbito da LA, ou seja, o por quê de essa área específica ser ideal para o que 

se quer estudar nessa dissertação. 

 

1.5 - O GÊNERO DISCURSIVO DA HIBRIDIZAÇÃO: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

 Como veremos na próxima seção, o mashup literário foi um produto derivado da 

prática de mashup, que já era feita anteriormente em outras esferas da cultura (como a 

da música, por exemplo). Sendo assim, há a necessidade de se fazer uma distinção nesse 

momento: enquanto temos trabalhos sobre mashup em uma quantidade maior, há uma 

proporção menor quando falamos de mashup literário. Isto é, o foco maior da produção 

                                                           
6
 LE é uma sigla que corresponde à “Língua Estrangeira” e LM corresponde à “Língua Materna”. 
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gira em torno da prática do mashup em geral, não tratando da esfera do mashup 

especificamente enquanto produto de literatura. Pode-se dizer que é algo até natural, 

tendo em vista que o mashup literário pode ser considerado um objeto de estudo de 

áreas mais específicas. 

 Trazendo o mashup como prática mais ampla, encontramos dissertações de pós-

graduação que o trazem como temática, como a de Souza (2009), intitulada de A 

estética do mashup, na qual é possível observar uma retrospectiva histórica do mashup 

como um elemento cultural iniciado na esfera da informática e que foi se 

transformando, passando por várias esferas da cultura e se ressignificando. A partir 

desse ponto, o autor discute a prática do mashup enquanto estética própria, direcionada 

primordialmente ao ciberespaço, tendo em vista que práticas como o recorte e a 

colagem são frequentes nos tempos atuais. Como podemos perceber com essa breve 

apresentação, a dissertação aqui citada trouxe o mashup para ser discutido em seu 

núcleo com o objetivo de tê-lo enquanto estética própria. É interessante notar que essa 

dissertação foi um produto do programa de mestrado em Tecnologias da Inteligência e 

Design digital da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), provando a 

abrangência do tema, que atravessa várias áreas do conhecimento. 

 Quando enfocamos o mashup literário, há a dissertação de mestrado de Santana 

(2012), intitulada Orgulho e preconceito (e zumbis): o diálogo entre o cânone e a 

narrativa pós-moderna, pertencente à área de Teoria Literária do Centro Universitário 

Campos de Andrade (UNIANDRADE). O trabalho trata da obra clássica de Jane Austin 

e o seu respectivo mashup literário, para pensá-lo como uma prática que é reflexo da 

época pós-moderna. Concebe-a, assim, primordialmente como fruto de processos como 

a paródia, além de unir o aspecto vitoriano clássico da obra canônica com referências a 

zumbis oriundos de filmes de terror e artes marciais vindas principalmente de filmes de 

kung fu. Dessa maneira, o autor considera, finalmente, que a obra em questão “acaba 

por refletir a condição do sujeito pós-moderno e a fragmentação de sua identidade” (p. 

9). 

 Partindo para produções mais específicas sobre mashup, temos artigos como o 

de Buzato, Silva, Coser, Barros & Sachs (2013), que trata primordialmente da discussão 

sobre remix e mashup a fim de “contribuir para uma inserção significativa de remix e 

mashup no rol de objetos em Linguística Aplicada [...]” (p. 2). Com esse objetivo, o 
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trabalho faz um resgate histórico sobre esses gêneros através de uma seção sobre estado 

da arte, mostrando também que o trabalho com esses gêneros é recente e ainda escasso. 

Para atingir esse objetivo, o trabalho propõe uma taxonomia para eles e procura 

entendê-los sob algumas perspectivas textuais diferentes, como sob a perspectiva da 

Teoria Literária, da Linguística Textual, da Semiótica etc. 

 Quando focamos as produções acadêmicas que tratam exclusivamente do tema, 

também é possível achar artigos que discutem especificamente o mashup literário, como 

é o caso de Rossini (2012), em que ela trabalha com a obra Orgulho e preconceito e 

zumbis e analisa a obra sob a perspectiva pós-moderna, inserindo-a no contexto 

hipermidático em que vivemos atualmente. Também observamos Azevedo (2014), que 

reflete sobre a atuação dos mashups literários nacionais (em especial, Dom Casmurro e 

os discos voadores) como textos derivados de best-sellers que vieram anteriormente (ou 

seja, precursores) e sobre como eles se relacionam com o texto inspirador. 

 Com esse breve estado da arte, é possível notar que a produção sobre mashup 

está voltada principalmente para duas vertentes: (i) uma que trata de mashup de uma 

maneira geral, em uma perspectiva histórica e o inserindo em diferentes áreas do 

conhecimento além dos estudos do discurso (podemos observar tais produções seja em 

dissertações ou em artigos); (ii) outra que trata de mashups literários mais 

especificamente, voltando-se mais para produções estrangeiras (nesse caso, nota-se uma 

ausência de dissertações e maior presença de artigos científicos). Assim, percebe-se que 

o trabalho com mashups literários nacionais ainda está carentes de estudos acadêmicos, 

e a presente pesquisa pretende diminuir essa escassez. 
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2. O MASHUP: MISTURANDO CLÁSSICOS COM A CULTURA TRASH 

2.1 – MASH IT UP 

Alguns gêneros discursivos deixam mais aparente (ou não) o seu diálogo com 

outros enunciados, sendo as vozes sociais presentes nele mais ou menos ocultas, 

dependendo da escolha do gênero para a intenção comunicativa desejada. Porém, 

poucos gêneros discursivos explicitam tão abertamente o seu diálogo com outros 

enunciados como o mashup (do inglês, “mistura”, em tradução livre). 

Inicialmente, o termo surgiu da expressão jamaicana “Mash it up”, sinônimo de 

“destruir”, em inglês (o que, no contexto musical jamaicana, possuía uma conotação 

positiva). A expressão era ainda utilizada no movimento do hip-hop em cidades como 

Nova York, que possuía uma grande população jamaicana.  

O termo também era usado dentro da esfera da informática, para designar 

softwares que utilizavam ferramentas de um ou mais programas. Posteriormente, ele foi 

utilizado dentro da esfera musical, quando se uniam, a partir de técnicas de computador, 

o ritmo de uma música aos vocais de outra, criando algo novo, que não é nem um nem o 

outro. 

A partir dessa origem histórica, é perceptível que o mashup é um elemento 

cultural complexo, o qual é rodeado por diversos conceitos e sofreu várias influências 

para se estabelecer da maneira como o faz atualmente. Trata-se de conceitos como 

colagem, paródia, montagem e remake, e de influências como dadaísmo, surrealismo, 

movimento Popart, cultura trash, literatura de massa etc., os quais examinaremos mais 

detalhadamente a seguir. 

2.1.1 - Conceitos 

 Colagem 

O conceito de colagem remonta à própria invenção do papel, na China, por volta 

de 200 A.C, e consistia na aplicação de papel colado e de texto em superfícies nas quais 

os caligrafistas chineses montavam seus poemas. 

A colagem só tomou proporção de procedimento artístico a partir do século XX, 

através de movimentos como o Dadaísmo, passando a consistir na composição de 
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elementos distintos como pedaços de revistas, fotografias, jornais etc. para a montagem 

de algo novo, em um plano bidimensional (um quadro, por exemplo), sem 

necessariamente fazer sentido de uma maneira mais óbvia ou lógica. Desse modo, a 

colagem criava uma sensação de descontinuidade e desconstruía a noção do que era 

convencional no mundo da arte. 

Um exemplo representativo da colagem na arte é a obra dadaísta de Kurt 

Schwitters, intitulada Das Undbild (1919), mostrada abaixo. 

 

 

Figura3: Das Undbild, 1919, por Kurt Schwitters 

Fonte: Wikipedia
7
 

 

 Paródia 

A paródia, assemelhando-se aos conceitos da cosmovisão carnavalesca 

bakhtiniana (sobre a qual teremos detalhes mais adiante), consiste em um procedimento 

no qual há apropriação de algum modelo, subvertendo-o, pervertendo-o e deslocando-o. 

Do grego par(contra) e ode(canção), a paródia significa uma imitação que se coloca 

contra o original, visando uma ironia ou algum tipo de crítica, ou seja, é uma ode que 

vai de encontro a outra ode. A paródia é um procedimento bastante abrangente, podendo 

representar qualquer elemento cultural ou até mesmo uma cultura. 

                                                           
7
Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/File:DasUndbild.jpg 
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Esse procedimento é tão antigo quanto as obras que deram inspiração para tal, 

remontando ao período da Grécia Antiga, berço de sátiras, como a sátira menipéia, nas 

quais víamos paródias não necessariamente de outras obras, mas sim de costumes de 

época. Desde essa época até os dias atuais, a paródia vem estando bastante presente nos 

movimentos culturais. 

Bakhtin (2013) reflete sobre as origens da paródia e a sua disposição a causar o 

riso, como vemos no excerto abaixo, em que o autor relaciona a paródia com a sua 

cosmovisão carnavalesca. 

O riso carnavalesco também está dirigido contra o supremo; para a 

mudança dos poderes e verdades, para a mudança da ordem unilateral. 

O riso abrange os dois polos da mudança, pertence ao processo 

propriamente dito de mudança, à própria crise [...] A paródia é 

organicamente estranha aos gêneros puros (epopeia, tragédia), sendo, 

ao contrário, organicamente própria dos gêneros carnavalizados. Na 

antiguidade, a paródia estava indissoluvelmente ligada à cosmovisão 

carnavalesca. O parodiar é a criação do duplo destronante, do mesmo 

“mundo às avessas”. Por isso a paródia é ambivalente (BAKHTIN, 

2013, p. 145). 

 

A paródia, sendo assim, está intimamente relacionada à desqualificação do 

supremo, ao destronamento do rei, trazendo o que é puro e canônico para o mesmo nível 

do baixo, do cotidiano, subvertendo-o e fazendo com que haja uma troca de papéis 

inicialmente estabelecidos. É a partir dessa troca de papéis que surge o riso, como um 

recurso para ser o carro-chefe do processo da paródia. 

Como foi possível perceber, a paródia acontece em várias instâncias; e uma delas 

é a discursiva, na qual temos um sem-número de exemplos. Um deles, bastante 

ilustrativo, é o caso da Canção do exílio, do poeta brasileira Gonçalves Dias: 

Canção do Exílio 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas têm mais flores, 
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Nossos bosques têm mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

 

Em cismar, sozinho, à noite, 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar — sozinho, à noite - 

Mais prazer encontro eu lá; 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras, 

Onde canta o Sabiá. 

Fonte: http://www.horizonte.unam.mx/brasil/gdias.html 

O poema representa uma nostalgia do escritor em relação ao Brasil quando 

viajou para Portugal, ressaltando os valores nacionais e sendo aclamado e reconhecido 

até os dias atuais. Devido à visibilidade que conseguiu, esse poema foi alvo de diversas 

paródias, que dialogavam com o texto original das mais variadas maneiras. É o caso do 

poema do brasileiro Murilo Mendes, que viveu séculos após Gonçalves Dias e compôs a 

sua própria Canção do exílio, como vemos a seguir: 

Canção do Exílio 

 

Minha terra tem macieiras da Califórnia 

onde cantam gaturamos de Veneza. 

Os poetas da minha terra 

são pretos que vivem em torres de ametista, 

os sargentos do exército são monistas, cubistas. 

Os filósofos são polacos vendendo a prestações. 

A gente não pode dormir 

com os oradores e os pernilongos. 

Os sururus em família têm por testemunha a Gioconda. 
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Eu morro sufocado 

em terra estrangeira. 

Nossa flores são mais bonitas 

nossas frutas mais gostosas 

mas custam cem mil-réis a dúzia. 

 

Ai quem me dera chupar uma carambola de verdade 

e ouvir um sabiá com certidão de identidade! 

 

Fonte: http://www.horizonte.unam.mx/brasil/murilo1.html 

Nesse caso, podemos observar que a paródia foi construída de maneira a ironizar 

o conteúdo do texto inspirador, tendo em vista que contém em si uma crítica no que diz 

respeito à brasilidade deste, pois apesar de a primeira Canção do exílio se tratar do 

Brasil, a sua estruturação e a linguagem utilizada estão de acordo com os padrões 

europeus da época. Além disso, Murilo Mendes expõe em seu poema elementos que são 

estrangeiros ao Brasil, quando cita as “macieiras da Califórnia”, “gaturamos de 

Veneza”, “Os filósofos são polacos” etc., demonstrando que, mesmo em terras 

brasileiras, exalta-se o que é estrangeiro, pois o que é de fora é visto pelo nativo como 

algo dotado de um Pedigree cultural, enquanto o elemento nacional é desvalorizado em 

sua própria terra. 

Mesmo quando há a valorização de algum elemento nacional, ele não é para os 

brasileiros, e sim para os estrangeiros. É o que mostra o trecho “nossas frutas são mais 

gostosas/mas custam cem-mil réis a dúzia”, evidenciando que o produto nacional de 

qualidade é levado para fora e, mesmo quando permanece, é comercializado com um 

valor acima do que o próprio brasileiro, produtor da mercadoria, tem condições de 

pagar. 

A falta de nacionalidade retratada no poema chega ao ponto do autor pedir uma 

certidão de identidade a um sabiá, ou seja, o elemento estrangeiro já estaria tão 

impregnado no nosso país que não se sabe se um animal como o sabiá é originário do 

Brasil ou de outra terra. 
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 Montagem 

Conceito oriundo do meio cinematográfico, a montagem consiste na organização 

e no ajuste de planos de um filme ou produto audiovisual, com o objetivo final de 

estabelecer fluidez e ordem (que não é necessariamente cronológica) almejada pelo 

produtor. Assim, a montagem faz parte do processo de pós-produção no meio 

cinematográfico, tendo em vista que o montador irá receber um amontoado de cenas que 

já foram filmadas e irá rearranjá-las de acordo com o interesse dos produtores.  

De certa maneira, o processo de colagem está contido no processo de montagem, 

tendo em vista que o montador, além de colar determinadas partes da obra, estabelece 

outros aspectos do meio cinematográfico, como a trilha sonora, sincronia de falas etc. 

A montagem também dá conta da ordem dos acontecimentos durante uma 

narrativa, seja ela da esfera cinematográfica, literária, musical etc. Portanto, ela difere 

da colagem nesse sentido, pois esta se configura muitas vezes de maneira aleatória, 

conforme foi possível observar na Figura 1. 

 

 Remake 

O conceito, do inglês “refazer”, consiste em ressignificar alguma obra, dando-

lhe uma nova perspectiva que ainda não fora explorada, podendo (ou não) ser fiel à obra 

inspiradora. Tal fenômeno se deu inicialmente no meio do cinema através de remakes, 

como, por exemplo, o filme Ocean’seleven (2001), que é um remake do filme Ocean’s 

11 (1960). O remake também pode surgir do cruzamento entre diferentes esferas 

discursivas, como os filmes Batman (1989), O Incrível Hulk (2008), Supermanreturns 

(2006) e Homem de Ferro (2008), que são remakes produzidos a partir das obras de 

super-herói em quadrinhos. 

 

2.1.2 – Influências precursoras 

Neste tópico, tratamos de movimentos artísticos populares que possuíram função 

precursora no surgimento do mashup como uma estética (e, mais tarde, o surgimento do 

mashup literário). Ou seja, os movimentos citado abaixo não foram necessariamente 
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influências diretas para o surgimento do mashup, mas, sem dúvida, foram essenciais 

para abrir o caminho e expandir os horizontes dos movimentos artísticos que, anos mais 

tarde, iriam desembocar na estruturação do mashup. 

 

 Dadaísmo 

Movimento artístico criado por um grupo de artistas plásticos, em Zurique, no 

ano de 1916, surgiu como uma proposta de rompimento do pensamento racionalista da 

época, assim como uma resposta ao fim da Primeira Guerra Mundial. Em uma via de 

oposição à arte produzida na época, o Dadaísmo (ou movimento Dadá), trouxe, em si, 

vários métodos de desconstrução da linguagem, das ambiguidades e de seus múltiplos 

sentidos. A nomenclatura do movimento advém da palavra Dada, que, no francês, 

significa cavalo de pau, sendo escolhida como símbolo do movimento por causa do seu 

apelo non-sense.  

Para o grupo, a verdadeira reflexão do espírito humano só poderia advir da livre 

expressão e do rompimento completo com as convenções do fazer artístico da época. 

Sendo assim, Ernst define assim a origem do movimento: 

Dada foi a explosão de uma reviravolta da vontade de viver e da 

cólera, foi o resultado da absurdidade, da sacanagem dessa guerra 

estúpida. Nós, os jovens, voltamos da guerra atordoados e nossa 

indignação precisou manifestar-se de alguma forma. Isso aconteceu 

naturalmente através dos ataques aos fundamentos de nossa 

civilização que provocou a guerra, ataques à língua, à sintaxe, à 

religião, à lógica, à literatura, à pintura, e assim por diante (ERNST, 

1974, p.13). 

 

Quando observamos o âmbito das artes plásticas, o Dadaísmo trouxe, em seu 

cerne, a noção de dessacralizar a concepção de arte, trazendo vários elementos, antes do 

cotidiano, com uma roupagem artística. É o caso do famoso quadro de Duchamp, 

Fontain (Fonte), um dos ícones mais expressivos do movimento, em que há um urinol 

de cabeça pra baixo. O quadro foi exibido em uma exposição em Nova York, em 1917, 

com a intenção de desmistificar e questionar o real significado da arte, afirmando que 

tudo pode ser considerado como tal, dependendo do desejo do autor. A obra é mostrada 

abaixo, na Figura 2. 
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Figura 4: Fontain, de 1917, por Marcel Duschamp 

Fonte: Google Imagens
8
 

No âmbito da linguagem, o elemento mais usado pelos dadaístas era o poema 

aleatório, que se utilizava da escolha ao acaso de palavras através de associações de 

objetos, imagens e sons do cotidiano ou da técnica de colagem. Dessa maneira, a 

expressão dadaísta se tornava bastante individual, porque surgia de uma escolha 

aleatória de cada autor. Os artistas, muitas vezes, rasgavam palavras de revistas, jornais 

etc. e jogavam no chão para montar o seus poemas, rearranjando e colando as palavras 

de acordo com seu gosto. Dessa maneira, estipulavam uma maneira nova de conceber a 

arte. 

O Dadaísmo passou a ser incorporado por alguns autores, fazendo com que toda 

a sua visão de mundo fosse concebida através da prática dadaísta, como é o caso do 

autor Kurt Schwitters, que extrapolou a prática dadaísta para além da arte em geral, 

chegando a decorar a sua própria casa à moda do estilo, criando formas aleatórias a 

partir de técnicas de colagem e de superposição. 

                                                           
8
 Disponível em: http://www.beatmuseum.org/duchamp/fountain.html 
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Figura5: Merzbau, 1930, de Kurt Schwitters 

Fonte: Google imagens
9
 

 Surrealismo 

 

O surrealismo – fundado na França pelo poeta André Breton, na década de 1920 

– foi outro movimento de vanguarda que, assim como o Dadaísmo, surgiu como uma 

espécie de contraposição à Primeira Guerra Mundial. O Surrealismo começou florescer 

quando o Dadaísmo enfrentava sua queda, passado seu momento de auge. No manifesto 

surrealista, Breton definia o movimento da seguinte forma: 

 

Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja 

verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o 

funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 

ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda 

preocupação estética ou moral. (BRETON, 1924, p.10) 

 

 

                                                           
9
 Disponível em: https://www.pinterest.com/pin/80853755786104226/ 
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O surrealismo foi marcado fortemente por valorizar a liberdade através da 

busca do inconsciente, em conjunto com uma filosofia de liberdade e ação, que podia 

ser observada tanto nas artes plásticas quanto na literatura, tendo como alguns dos seus 

principais expoentes nomes como Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte etc. 

 

 

Figura 6: A persistência da memória, 1931, Salvador Dali 

Fonte: Google imagens
10

 

 

Semelhante ao Dadaísmo, o Surrealismo também se utilizava da técnica da 

colagem, porém não da mesma maneira aleatória como aquele o fazia. Buscava na 

literatura, por exemplo, associações que fugiam aos padrões de forma e conteúdo da 

época, criando associações não apreciadas até então. Uma das suas principais práticas 

consistia na técnica de Exquisite Corpse, que diz respeito à colagem coletiva através da 

escrita automática, num jogo em que os poetas adicionavam palavras à obra a partir de 

regras pré-estabelecidas quanto à estrutura frasal, sem o conhecimento prévio do que 

fora escrito pelo seu antecessor; apenas após a participação de todos, a obra era revelada 

como um todo. Nas artes plásticas, a técnica funcionava de maneira semelhante: o 

quadro era composto através de retalhos de pinturas de alguns artistas até a obra ganhar 

um aspecto de completa, seguindo um determinado conjunto de regras pré-estabelecidas 

pelo grupo, como no exemplo abaixo: 

                                                           
10

 Disponível em: http://www.issocompensa.com/2011/08/salvador-dali-persistencia-da-memoria.html 
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Figura 7. CadavreExquis, 1926-1927, por Man Ray, Yves Tanguy, Joan Miró e Max Morise. 

Fontes: Google imagens11 

 

 Movimento Pop art 

Surgido em meados da década de 1960, apoiou-se, diferentemente das 

influências anteriores, no modelo de consumismo americano pós-segunda guerra, 

contendo em si um grande repertório imagético, bem como o conceito de transformar 

ícones cotidianos modernos em uma expressão artística. Utilizavam-se, por exemplo, 

histórias em quadrinhos, fotografia, publicidade, televisão e cinema, para, de certa 

maneira, institucionalizar esses elementos. O estilo possui, até os dias atuais, muitos 

adeptos. 

Por surgir nos EUA, grande parte de sua produção está voltada e ancorada para 

o que é produzido lá, em termos de produtos de consumo em massa, como automóveis, 

enlatados, refrigerantes, até mesmo estrelas de Hollywood, sendo estes alguns dos 

                                                           
11

 Disponível em: https://www.pinterest.com/artloopproject/cadavres-exquis/ 
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principais símbolos do movimento. O surgimento de alguns ícones dessa produção, 

como Andy Warhol, Roy Lichenstein, James Rosenquist etc., data dessa época. 

Também se utilizando da técnica de colagem, o movimento Pop art é muito 

importante para se chegar ao mashup, tendo em vista que foi um dos pioneiros a 

popularizar a noção de arte cotidiana quando tratamos de produtos de consumo em 

massa. Esse movimento trouxe uma noção artística diferente de outros estilos, os quais 

viam o cotidiano nas práticas comuns do cidadão, sem se voltar necessariamente para os 

produtos que ele consome. Esse conceito foi ampliado para a institucionalização da 

cultura trash como elemento artístico dentro da perspectiva do mashup literário. 

 

Figura 8: Marylin, de 1967, por Andy Warhol. 

Fonte: Google imagens
12

 

 

 Cultura trash 

 

A cultura trash, inicialmente, era produto (e hoje ainda o é, predominantemente) 

do meio cinematográfico e está associada principalmente à noção de lixo cultural, sendo 

definida como artefatos da indústria cultural que não atendem aos padrões morais e/ou 

                                                           
12

 Disponível em: http://www.cavetocanvas.com/post/118282813347/cavetocanvas-marilyn-andy-
warhol-1967 
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norma de qualidade técnica e artística dominante. Esses artefatos podem ser advindos 

do fato do produto em questão (filmes, livros etc.), ou podem ter passado por um 

processo de criação/produção/escrita que possa ser considerada amadora, ou seja, feita 

com falta de profissionalismo. Os elementos da cultura trash são tidos como tais, ainda, 

pelo simples fato de contemplarem conteúdo considerado pelo público mainstream 

como de “mau-gosto” ou “inassistível”. Alguns exemplos de obras icônicas que se 

encaixam nesse estilo são: EvilDead (1981) e EvilDead2 (1987), Palhaços Assassinos 

do Espaço Sideral (1988) e O Ataque dos Tomates Assassinos (1978). Ainda temos esse 

tipo de produção até os dias atuais, como é possível perceber com a produção de filmes 

como Machete (2010) e Planeta Terror (2007). 

Entretanto, a cultura que hoje é conhecida como trash não é um movimento que 

foi concebido apenas na nossa época atual, pois, desde épocas como a da Idade Média, 

já há uma exaltação não oficial do que é grotesco/tosco em detrimento dos gêneros 

sérios. Em contrapartida, em épocas anteriores, os gêneros cômicos que celebravam o 

grotesco eram reconhecidos pelo público em geral, em práticas discursivas autorizadas e 

oficiais, como peças de teatro, por exemplo.  

Porém, como já foi dito, as práticas discursivas que giravam em torno do que 

hoje conhecemos como trash foram se tornando mais impróprias para públicos 

considerados cultos a partir da Idade Média. É durante essa época que o tosco passa a 

ter um caráter extra-oficial e a ser exaltado, em sua maior parte, pelas camadas 

populares, que se identificavam com uma inversão de valores que Bakhtin (2013) 

denomina cosmovisão carnavalesca. Consideramos, para os efeitos deste trabalho, que 

esta apresenta relação direta com a cultura trash e sua retrospectiva histórica, uma vez 

que ambas apresentam pontos que entram em consonância no que diz respeito à 

exposição do corpo deformado, da excentricidade e do grotesco. Ou seja, o que 

chamamos aqui de cultura trash também pode ser interpretado como um aspecto 

contemporâneo da cosmovisão carnavalesca apresentada pelo autor (sobre a qual 

teremos mais detalhes adiante). 

Enquanto as elites da Idade Média voltavam suas práticas para gêneros do 

domínio do sério, o cômico passou a ser da esfera popular, passando a ter elementos 

recorrentes que estavam de acordo com os costumes da cultura “baixa”. Enraizava, 

dessa forma, o riso que não vinha das camadas da nobreza, mas sim do que era 

cotidiano e popular, extrapolando a fronteira do riso pelo riso e se transformando tanto 
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em um forte elemento de identificação quanto em uma prática discursiva bastante 

utilizada na Idade Média. 

A partir desse ponto, a cultura cômica e popular foi sofrendo várias 

ressignificações durante diferentes períodos da história. O nosso período atual é 

testemunha do nascimento e crescimento do que conhecemos hoje como cultura trash, 

que hoje é bastante ramificada (está presente em quadrinhos, música, livros etc.), mas 

inicialmente era concebida como um subgênero de filmes de terror que geralmente 

possuíam um baixo orçamento ou eram produzidos de maneira amadora, não sendo 

levados muito a sério. Porém, como já foi dito, estilo trash foi ampliado para além da 

noção dos filmes de terror, apesar de ainda hoje esse ser o seu nicho principal. O 

crescimento dessa cultura se deu devido à valorização dada pelo público àquele tipo de 

produto que é intencionalmente ruim e de má qualidade, exaltando o que é grotesco e 

transformando, muitas vezes, o que pode ser assustador ou repulsivo como algo digno 

de riso, como vemos abaixo na pesquisa de Castellano (2011): 

 

O ponto de partida para a associação entre os conceitos de grotesco e 

as conclusões obtidas em minha pesquisa veio da constatação de que o 

riso da cultura trash para flutuar entre as fronteiras do realismo 

grotesco e do grotesco modernista: ora ele adquire um aspecto 

positivo, jocoso, universal, ora é negativo, segregacionista, 

humilhante. (CASTELLANO, 2011, p. 134). 

 

 

Um aspecto importante a se considerar quanto à cultura trash é o fato de o seu 

consumo não ser de caráter acidental, isto é, há um consumo consciente de um produto 

que é considerando de mau gosto pelo público geral, inclusive pelos apreciadores do 

trash.  

Sconce (1995) redefine o universo da cultura trash no cinema como paracinema, 

discorrendo sobre como o gosto cinematográfico e o gosto pelo trash não envolvem 

apenas questões de preferências propriamente ditas. Trata-se de, na verdade, de uma 

espécie de movimento que vai de encontro ao que é considerado como cinema culto 

(cult), tido aqui como um reflexo de cinema de elite, que é, teoricamente, mais 

intelectual e politizado. Sobre isso, o autor considera: 

 

Essa negação calculada e recusa da “elite” cultural sugere que as 

políticas de estratificação social e gosto no paracinema são mais 

complexas que uma simples divisão entre intelectuais e incultos, e que 

as políticas culturais da “cultura trash” estão ficando cada vez mais 
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ambíguas à medida que essa “estética” cresce em influência. Em anos 

recentes, a comunidade paracinemática testemunhou a sua 

institucionalização e comercialização da sua, uma vez renegada, agora 

nova estética. (SCONCE, 1995, p. 372-373). 

 

Como é possível perceber, o crescimento da cultura trash eleva-se a tal ponto 

que ela para de ser apenas uma produção afastada da zona canônica e passa a ser 

celebrada pelos seus próprios valores. Como consequência disso, vemos cada vez mais 

a presença de elementos trash sendo objeto de discussão em várias esferas sociais, 

sendo premiadas em eventos cinematográficos, etc. 

Esse reconhecimento que o trash vem recebendo serve para respaldar uma 

visão de que, mesmo a partir de uma bandeira que defende o inculto, o grotesco, o que 

não é intelectual etc., o movimento trash converge, tanto quanto o cinema cult, para um 

projeto de reconhecimento, buscando o que Bordieu (1984) chama de pedigree cultural. 

Este pode ser pensado como uma espécie de reconhecimento do movimento cultural não 

apenas como movimento em si, ou seja, dentro de uma zona considerada marginal, mas 

também como uma prática central do nosso cotidiano. Acerca disso, Sconce comenta: 

 

Apesar de muitos esforços para gerar uma distinção dentro do projeto 

cultural compartilhado de atacar o cinema “intelectual”, os discursos 

caracteristicamente empregados pela cultura paracinemática e sua 

valorização do artefato “inculto” indica que essa audiência, assim 

como a elite dos filmes (acadêmicos, estéticos, críticos), está 

particularmente carregada de “capital cultural”, e assim possui um 

nível de sofisticação textual/crítica aos cineastas que eles constroem 

como seu nêmesis. (SCONCE, 1995, p. 375) 

  

A busca pelo pedigree cultural transformou o elemento trash de maneira a 

colocá-lo em uma espécie de faixa transitória entre o central e o marginal, sendo um 

híbrido que reúne características do segundo, mas está caminhando para um 

reconhecimento que está só existe no primeiro. Tal disseminação que o trash possui 

atualmente permite que o mashup literário atue unindo a popularidade advinda deste 

(com alguns elementos suavizados) ao reconhecimento de cânones consagrados da 

literatura. 

A partir da conceituação do que é grotesco/tosco bakhtiniana e da sua 

significação junto ao movimento trash, é possível compreender com mais facilidade a 

cultura trash de maneira geral. Neste trabalho, o trash se faz presente para mostrar a 
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forte influência que exerce sobre o mashup literário, tendo em vista que a popularização 

e amplificação do folclore de monstros, vampiros, zumbis, aliens etc. estabeleceu-se 

justamente devido à cultura trash.  

 

 Literatura de massa 

Algumas das considerações que foram feitas acima sobre a cultura trash também 

podem ser tidas como verdadeiras para os gêneros da literatura de massa. No que diz 

respeito ao reconhecimento do público, a literatura de massa já está bastante arraigada 

nos nossos costumes (como o próprio nome sugere), principalmente através dos best-

sellers. A obra Orgulho e preconceito e zumbis, por exemplo, está enquadrada dentro 

dessa categoria, caracterizando, assim, o mashup literário como um gênero de literatura 

de massa. 

Partindo dessas considerações, é necessário estabelecer alguns conceitos sobre a 

literatura de massa em si. 

A literatura de massa frequentemente possuía um estigma negativo aos olhos de 

quem estudava literatura. Desde a época da Antiguidade, os gêneros considerados 

artísticos e mais nobres jamais pertenceram às camadas populares. Porém, essa noção 

foi alterada principalmente após o século XX, no qual houve uma grande reviravolta nos 

conceitos artísticos da humanidade (através de movimentos artísticos como os vistos 

acima), trazendo a literatura de massa para outro patamar: uma literatura que, mesmo 

sem possuir um grande reconhecimento artístico, possui adeptos não mais apenas em 

camadas mais populares: os best-sellers, por exemplo, são prova de que o gosto por esse 

tipo de literatura não está mais restrito a algum grupo A ou B. 

Segundo Zilbermanet al (1987), a obra característica da literatura de massa, isto 

é, o best-seller, possui três características, a serem vistas a seguir. 

A primeira diz respeito à motivação da criação do produto, que não é artística, 

mas sim comercial, ou seja, não é fruto de algo “original”, mas segue uma fórmula pré-

estabelecida para obter sucesso. 

A segunda é a pouca durabilidade do produto final no que concerne à sua 

contribuição para a formação humana, tendo em vista que best-sellers se utilizam de 
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fórmulas pré-estabelecidas e que não são um fruto de intensa reflexão sobre a 

humanidade em si. 

A terceira é a falta de ímpeto experimental e de projeto de cunho artístico, pois o 

que impera na produção da literatura de massa é a vontade do público, e não a do autor, 

portanto este não possui a liberdade para desenvolver a sua obra do jeito que entende 

como melhor. Sua obra deve atender, por outro lado, a uma exigência mercadológica, 

preferindo-se que seja regularmente adquirida pelo público em vez de chocá-lo com 

experiências mais avançadas. Perde-se, assim, a sua capacidade de ser apreciada como 

objeto estético. 

 Mesmo carregando esse estigma consigo, nos tempos atuais testemunhamos a 

literatura de massa tomando um lugar central nas práticas de leitura. A fan-fiction, por 

exemplo, era um gênero que, por não ser disseminado, era frequente apenas em espaços 

restritos, como fóruns de internet, por exemplo. Entretanto, hoje observamos várias fan-

ficitons que são não apenas autorizadas, mas também se desvinculam totalmente da sua 

obra inspiradora e possuem autonomia e identidade própria. A saga de Cinquenta tons 

de cinza, de E.L. James, iniciou-se como uma fan-fiction da saga Crepúsuculo, de 

Stephenie Meyer, por exemplo, e hoje elas possuem diferentes ambientações e 

direcionamentos. 

 O mashup literário é um gênero pertencente à literatura de massa, portanto não 

possui a aura de obra de arte, discutida por Benjamin no seguinte trecho: 

Ela [a aura] deriva de duas circunstâncias, estreitamente ligadas à 

crescente difusão e intensidade dos movimentos de massas. Fazer as 

coisas "ficarem mais próximas" é uma preocupação tão apaixonada 

das massas modernas como sua tendência a superar o caráter único de 

todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais 

irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto 

possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução. 

(BENJAMIN, 1955, p. 3) 

 

Desse trecho, podemos depreender que a perda da aura da obra de arte é 

inversamente proporcional à sua reprodutibilidade, pois quanto mais difundido é o 

produto, menos singular ele se torna. Porém, o fato de não possuir esse aura não 

desqualifica o mashup literário como objeto de estudo desta pesquisa, porque ele é uma 

prática discursiva recorrente na nossa sociedade. Desse modo, não podemos deixar de 
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lado uma linguagem que é constitutiva das nossas práticas pelo fato de ela não ser uma 

obra de arte, conforme os pressupostos da LA.  

 

 2.2 – A NATUREZA DO MASHUP 

O conceito de mistura foi se expandindo para outras áreas além da informacional 

e da musical. A partir das técnicas, dos conceitos e das influências que estudamos 

anteriormente, a prática da mistura foi se tornando cada vez mais usada dentro de 

esferas do entretenimento, com evidência na esfera musical, que produziu títulos como 

Boulevard of broken songs (mistura de Boulevard of broken dreams, da banda inglesa 

Green Day, com Wonderwall, da banda Oasis), Come closer together (mistura de Come 

together, dos Beatles, com Closer, da banda Nine inchnails) etc. 

As esferas de produção de mashups foram se expandindo até chegar à esfera da 

literatura. Um texto clássico como Orgulho e preconceito, de Jane Austen, foi relido e 

repensado para o lançamento de Orgulho e preconceito e zumbis, no qual observamos a 

constituição de relações dialógicas envolvendo o elemento característico do gênero do 

terror trash com uma narrativa que, originalmente, tratava apenas da aristocracia inglesa 

no século 18. Orgulho e preconceito e zumbis é o precursor do gênero discursivo 

nomeado aqui de mashup literário (isso não significa que ele tenha sido o primeiro 

texto do gênero, mas sim o primeiro que ganhou destaque mundial, dialogando e 

abrindo portas para uma maior produção do gênero). Não há, necessariamente, uma 

reescrita da obra que resulte em uma alteração do enredo matriz, pois o objetivo da 

mistura do baixo e do alto cultural é causar estranhamento no leitor. O que acontece nos 

mashups literários é a inserção de dois elementos opostos para criar uma ambientação 

nova, enquanto o enredo da obra em si é reavaliado e reescrito pelo autor da maneira 

como este deseja, seguindo ou não as tramas principais contidas na obra inspiradora. 

Após essa obra inicial, a prática da escrita de mashups literários passou a se 

tornar cada vez mais popular e começaram a surgir mais obras desse gênero nas estantes 

das livrarias: Abraham Lincoln – Caçador de vampiros é um exemplo de obra que se 

tornou popular, ganhando até mesmo um filme homônimo que adapta a história do livro, 

provando a popularização e disseminação do gênero. 
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Figura 9: Abraham Lincoln caçador de vampiros, por Seth Grahame-Smith 

Fonte: Google imagens
13

 

 

Figura 10: Adaptção cinematográfica da orba, com participação de Tim Burton 

Fonte: Google imagens
14

 

Após essa popularização mundial, alguns escritores nacionais também aderiram 

à escrita de mashups de obras clássicas da literatura nacional, colocando autores como 

                                                           
13

 Disponível em: http://thumbs.buscape.com.br/livros/abraham-lincoln-cacador-de-vampiros-seth-

grahame-smith-8580570077_200x200-PU6ebfb32f_1.jpg 
14

 Disponível em: http://www.01pordia.com/2013/01/abraham-lincoln-cacador-de-vampiros.html 



43 
 

Machado de Assis e Bernardo Guimarães, por exemplo, no centro das suas novas 

atenções e misturando elementos da literatura canônica do início do século XX. 

As obras escritas no período de produção dos autores citados diziam respeito a 

valores da sociedade burguesa da época, colocando em cheque questões de ordem 

psicológica. É o que podemos observar em Dom Casmurro, por exemplo, obra na qual 

passamos boa parte da leitura em diálogo com o protagonista Bentinho e seus 

pensamentos, já que temos a construção de toda a narrativa segundo a sua visão.  

Atualmente, o termo mashup está em voga e é utilizado para designar muitas 

práticas além do seu uso inicial, que correspondia aos softwares. Os principais tipos de 

mashup, hoje, correspondem ao musical e ao literário, a tal ponto que os autores do 

mashup literário também são conhecidos como “DJ’s dos livros”, por transferirem a 

características da mistura de músicas para a literatura. Porém, o trabalho do “DJ dos 

livros” possui outros níveis de compreensão em relação ao DJ original, porque 

diferentemente deste, na literatura há a junção de elementos teoricamente opostos, o que 

não corresponde ao caso da música em todas as vezes. 

No caso da literatura, colocar em uma mesma ambientação elementos sociais 

próprios do final do século XIX e do início do XX e algum elemento trash ou Sci-Fi, é 

o grande desafio do autor, não apenas pela ambientação em si, ou seja, por unir 

personagens, mas também por causa do tipo de narrativa. Por exemplo, o romance Dom 

Casmurro se desenrola sob uma ótica psicológica (como já foi dito), ou seja, não é uma 

narrativa cheia de ações e com vários acontecimento. Já a produção cultural trash do 

final do século XX possui outro tipo de narrativa: não tem muito espaço para reflexão 

profunda ou pensamentos abstratos, sendo desenrolada em uma cadeia de ações que é 

quase frenética, pois várias vezes os protagonistas são pegos em situações em que 

devem pensar rapidamente (quando estão fugindo de zumbis, vampiros, aliens etc., por 

exemplo). 

Provavelmente, uma prática como essa não seria estabelecida se vivêssemos em 

uma época com conceitos diferentes sobre o que é estético, de maneira que a época que 

vivemos, a contemporaneidade, pode ser considerada como uma terra fértil para 

produções como a do mashup literário.  Com base nisso, realizaremos, a seguir, uma 

discussão nos permite visualizar como o contexto moderno permite a produção e 

circulação de gêneros como mashups literários, fan-fictions, fanzines etc. 



44 
 

2.2.1- A modernidade e o seu papel na emergência do marginal 

O mashup literário, um gênero discursivo difundido e relativamente conhecido 

mundialmente, faz parte de uma gama de gêneros ainda hoje considerados “marginais”. 

Gêneros como mashup, quadrinhos, fanzine etc. não estão na lista do cânone dos 

gêneros discursivos devido à sua aparição recente na história da literatura e às suas 

origens, que envolvem autores recentes no universo da literatura brasileira, ou seja, não 

faz parte de um cânone. Em vez disso, literatura que surge de uma esfera marginal, isto 

é, de onde não se esperava produção literária de valor. 

Com o advento da modernidade, alguns autores passaram a pensar conceitos 

como modernidade líquida (Baumann, 2001), hibridização e descoleção (Canclini, 

2006). Há também conceitos que foram retrabalhados, como o de identidade na 

modernidade (Hall, 2005), que nos ajuda a entender a emergência dos gêneros 

marginais, especialmente do mashup. Como já foi dito, a expressão mashup, em inglês, 

significa mistura, estando consonante com o pensamento desses autores que tratam da 

modernidade. 

Canclini (2006) nos traz conceitos adequados à nossa época e que respondem a 

questões que englobam o próprio mashup. A hibridização de que trata o autor, por 

exemplo, diz respeito a um fenômeno social frequente desde o século XX, misturando 

estruturas sociais as quais foram concebidas separadamente e que teoricamente 

pertencem e seguem a hierarquias sociais distintas. Tal acontecimento pode abranger 

desde questões mais simples, como a mistura de músicas, até o sincretismo de crenças 

religiosas, podendo envolver ainda hibridização de clássicos da literatura também, como 

é possível observar no corpus desse trabalho. 

Os conceitos de hibridização e de descoleção de Canclini (2006) estão 

intimamente ligados. Quando pensamos sobre o conceito de descolecão, é necessário 

primeiro pensar na presença do que o autor chama de “coleções especializadas de arte 

culta e folclore” (CANCLINI, 1997, p. 8). Trata-se de um fenômeno que surgiu na 

Europa moderna e mais tarde atingiu a América latina, consistindo na formação de bens 

simbólicos que serviam de representação para um determinado tipo de cultura. Assim, 

por exemplo, certo tipo de arte, de música e/ou de livro considerados mais sofisticados 

pertenciam a uma classe social mais culta. Ou seja, apenas os integrantes de um nível 

hierárquico maior possuíam esses bens, não sendo acessíveis a camadas mais baixas da 



45 
 

população. O conceito também está ligado à representação do possuir, isto é, mesmo 

que um determinado membro da classe tida como superior culturalmente não tenha um 

exemplar de um livro que corresponda à sua coleção, ele terá acesso a um lugar que 

oferece essa obra de arte, como uma biblioteca restrita, museus, etc., o que não era 

acessível a camadas mais populares quando falamos de Europa moderna. 

Por outro lado, havia um movimento contrário ao das coleções, o qual Canclini 

nomeia folclore, nascido da própria noção de colecionismo, e é nesse ponto que há a 

relação entre os conceitos de descolecionamento e de hibridização. Isso porque o 

descolecionamento advém da combinação de elementos culturais os quais pertenciam a 

coleções hierárquicas diferentes, fazendo cair o conceito prévio de que a coleção estava 

associada a um grupo específico. Colocando em termos práticos, podemos pensar o 

acesso geral às bibliotecas como um movimento de descolecão, porque tal ambiente e os 

bens culturais nele contidos eram acessíveis somente à sua camada hierárquica 

correspondente, o que não acontece mais com o advento do acesso público a esses 

ambientes, por exemplo. Na nossa época da modernidade, com o aumento de 

ferramentas de comunicação e interação, as coleções que pertenciam a grupos 

específicos vão cada vez mais caindo na descolecão, ou seja, perdendo essa propriedade 

que tinham em relação à sua posse por determinado grupo, como podemos observar no 

trecho abaixo: 

A agonia das coleções é o sintoma mais claro de como se desvanecem 

as classificações que distinguiam o culto do popular e ambos do 

massivo. As culturas já não se agrupam em grupos fixos e estáveis e 

portanto desaparece a possibilidade de ser culto conhecendo o 

repertório das "grandes obras", ou ser popular porque se domina o 

sentido dos objetos e mensagens produzidos por uma comunidade 

mais ou menos fechada (uma etnia, um bairro, uma classe). Agora 

essas coleções renovam sua composição e sua hierarquia com as 

modas, entrecruzam-se o tempo todo, e, ainda por cima, cada usuário 

pode fazer sua própria coleção. As tecnologias de reprodução 

permitem a cada um montar em sua casa um repertório de discos e 

fitas que combinam o culto com o popular, incluindo aqueles que já 

fazem isso na estrutura das obras: Piazzola, que mistura o tango com o 

jazz e a música clássica; Caetano Veloso e Chico Buarque, que se 

apropriam ao mesmo tempo da experimentação dos poetas concretos, 

das tradições afro-brasileiras e da experimentação musical pós-

weberiana. (CANCLINI, 1997, p. 9) 

 

A hibridização e a descoleção são conceitos essenciais para entendermos como o 

mashup literário funciona, mas também precisamos atentar para a época em que 
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estamos situados. O conceito de Modernidade Líquida de Baumman (2001) é um grande 

precursor para que obras literárias do gênero sejam bem recebidas pela sociedade, que 

abraça cada vez mais práticas culturais que, em outros momentos, estavam na galeria de 

práticas “marginais”, como o Rap e o Rock n’Roll (e todas as suas subdivisões). Em 

termos de gêneros discursivos, temos, além do mashup literário, fanzines, comic books, 

poesia marginal, fan-fictions etc. 

Com o advento da Modernidade Líquida, houve um aumento da criação e 

circulação dessas práticas discursiva. Com isso, observa-se que tais gêneros vão se 

estabelecendo como uma prática discursiva cada vez mais cotidiana e que atinge um 

público também cada vez maior, justificando a sua popularização e o seu estudo em 

nível acadêmico. 

Os conceitos apresentados acima são partes constituintes de um discurso que 

justifica essa produção autoral e a liberdade para misturar elementos tão díspares, sem 

que estes recebam tantos olhares críticos quanto receberiam em outra época. Apesar de 

causar estranheza em um momento inicial, o gênero se estabelece e se define não por 

trazer elemento A ou B de determinada vertente cultural, mas sim por mostrar como eles 

acontecem misturados, ou seja, simultaneamente. 

Como é possível perceber através da explicação acima, a modernidade teve um 

papel importante ao criar uma prática discursiva que permite o diálogo entre canônico e 

trash. A seguir, serão expostos aspectos da metodologia bakhtiniana no que diz respeito 

a como fazer pesquisa, além dos referenciais metodológicos que fundamentam este 

trabalho. 
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3. FAZER PESQUISA NA PERSPECTIVA BAKTINIANA: UMA 

METODOLOGIA COMPATÍVEL COM AS CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 Quando tratamos de termos metodológicos para trabalhos nas Ciências 

Humanas, não estamos falando apenas de procedimentos teórico-metodológicos em si, 

tendo em vista que as Ciências Humanas diferem das demais porque seu objeto de 

estudo não pode ser mensurado, catalogado etc. Quando tratamos de estudos da 

linguagem especificamente, não há como o pesquisador traçar uma metodologia para o 

seu trabalho sem antes estar ancorado em uma concepção de linguagem específica, pois 

é apenas a partir disso que o pesquisador terá como voltar seus olhos para um objeto de 

análise específico, já que a linguagem possui inúmeros aspectos e vertentes a serem 

estudados. 

Para este trabalho, adotamos uma concepção de linguagem como interação, ou 

seja, uma Linguística da Enunciação, encorpada na figura do teórico Mikhail Bakhtin 

(1895-1975) e seu grupo de estudos, conhecido como O círculo de Bakhtin, constituído 

por outros integrantes como Valetin Voloshinov e Pavel Medvedev, além de também ser 

composto por filósofos, biólogos, músicos etc. 

Os estudos de Bakhtin e seu Círculo tiveram como consequência uma teoria 

sobre análise do discurso que é trabalhada até os dias atuais por alguns profissionais 

dessa área: a concepção dialógica da linguagem (correspondente à concepção de 

linguagem como interação citada acima), que surgiu como uma reação às teorias que 

tentavam dar conta de questões de linguagem no início do século XX, como a 

Linguística Estrutural, de Ferdinand de Saussure, e a teoria do Idealismo Linguístico, de 

Karl Vossler. Entretanto, também é necessário ressaltar que o próprio Bakhtin nunca 

propôs formalmente um teoria para análise do discurso, porém as discussões do círculo 

foram usadas posteriormente por pesquisadores para este fim. 

Apesar de o grupo ter se dissolvido ainda em 1929, os trabalhos desenvolvidos 

por eles só vieram a ser amplamente conhecidos nos estudos de discurso a partir dos 

anos 80. Assim, apesar de Bakhtin ter sido anteriormente explorado e referenciado em 

estudos de teoria da literatura, o autor também teve grande dificuldade em publicar os 

seus trabalhos, devido a questões políticas emergentes na Rússia da época, que 
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resultaram em seu exílio, e a uma grande polêmica em relação à autoria de seus 

trabalhos. 

A concepção de linguagem como interação corresponde a “todo dizer é um 

fazer”, ou seja, quando estamos nos comunicando, a atenção deve ser voltada para 

nossas intenções comunicativas, observando a linguagem apenas dentro de interações e 

como prática discursiva. Para que esta seja considerada como tal, não se pode conceber 

a linguagem de maneira isolada: existem alguns fatores que são essenciais para se 

compreender as interações, como os sujeitos que estão interagindo e seus 

posicionamentos, a situação imediata de comunicação, a intenção comunicativa, o 

gênero discursivo utilizado na interação etc. 

Em relação à teoria propriamente dita, como já discutimos, ela surgiu em 

contrapartida às teorias linguísticas que traziam a linguagem no âmbito da abstração, ou 

seja, que não pretendiam estudar linguagem de uma maneira mais concreta. É nesse 

ponto que os estudos discursivos de Bakhtin entram: o autor considera que a linguagem 

deve ser estudada no seu âmbito sóciohistórico, considerando-a constitutiva e 

intrinsicamente ligada ao sujeito. Para ele, o estudo abstrato da linguagem, sem conexão 

com o mundo da vida, estava no campo do mero teoreticismo, ou seja, não servia para 

compreender as relações dialógicas entre sujeitos. Nesse sentido, apenas a partir do 

texto (nesse caso, sinônimo de enunciado) pode-se fazer pesquisa nas ciências humanas, 

como vemos no trecho a seguir: 

[...] estamos interessados na especificidade do pensamento das 

ciências humanas, voltado para pensamentos, sentidos e significados 

dos outros, etc., realizados e dados as pesquisador apenas sob a forma 

de texto. Independentemente de quais sejam os objetivos de uma 

pesquisa, só o texto pode ser o ponto de partida. (BAKHTIN, 2011, p. 

308) 

 

O autor também faz uma distinção entre mundo da vida e mundo da cultura: o 

mundo da vida é o campo onde as coisas realmente acontecem, sendo vinculado à 

ordem do que é palpável, do dia-a-dia; já o mundo da cultura corresponde ao lugar das 

abstrações, do que é pensado, mas não necessariamente aplicável. Para Bakhtin, o seu 

estudo se situa no mundo da vida, ou seja, unidades reais e concretas da comunicação.  

3.1 – Procedimentos teórico-metodológicos  
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 Para a feitura deste trabalho, procedemos às seguintes etapas teórico-

metodológicas: primeiramente, tendo em vista uma questão de recorte de pesquisa, 

escolhemos duas obras literárias (uma obra canônica e o mashup que foi produzido em 

diálogo com essa obra específica). A partir disso, procuramos evidenciar as relações 

dialógicas entre elas. As obras escolhidas foram: Dom Casmurro, de Machado de Assis, 

e Dom Casmurro e os Discos Voadores, de Machado de Assis e Lúcio Manfredi
15

. 

Justificamos a escolha de Dom Casmurro, e por conseguinte o seu mashup, por se tratar 

de uma obra literária considerada canônica e com reconhecimento nacional. 

 

Figura 11: Dom Casmurro e os discos voadores, de Lúcio Manfredi & Machado de Assis 

Fonte: Google imagens
16

 

A análise de relações dialógicas entre as obras é respaldada pela teoria da ADD 

bakhtiniana, contextualizada na seção anterior e também por alguns conceitos que serão 

explanados na próxima seção. A pesquisa possui um caráter qualitativo-interpretativista 

                                                           
15

Referência das edições na seção de referências bibliográficas. 
16

 Disponível em: http://www.livrosebolinhos.com/wp-content/uploads/2011/02/Dom-Casmurro-E-Os-

Discos-Voadores.jpg 
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em relação aos dados gerados, uma vez que está baseada em um paradigma da LA que 

aborda o aspecto discursivo da linguagem. Esta é concebida como interação, colocando 

o sujeito no centro de suas atenções e analisando seus enunciados de maneira situada 

sócio-historicamente, refletindo sobre a relação social entre obra e leitor. A esse 

respeito, Rojo (2006) explica: 

Investigar esse ponto de interseção entre o individual e o social é 

refletir sobre como as formas de ação e interação social humanas 

(atividades de linguagem ou discursos) são capazes de multiplicar e 

reproduzir temas e formas discursivas que refratam e refletem formas 

possíveis em situações sócio-históricas dadas; em momentos sócio-

político-ideológicos determinados” (ROJO,02006, p. 263) 

 

A noção de LA trazida acima se enquadra no enfoque desta pesquisa na medida 

em que não se limita a uma análise das obras literárias em si, apresentando, por outro 

lado, a capacidade de “multiplicar e reproduzir temas e formas discursivas que refratam 

e refletem formas possíveis em situações sócio-histórica dadas”. Nesse sentido, há a 

necessidade de conhecer as relações dialógicas entre mashup literário e obra inspiradora 

para que possamos saber como esse gênero discursivo reflete e refrata nas nossas 

práticas discursivas. 

A fim de analisar o diálogo entre Dom Casmurro e Dom Casmurro os Discos 

Voadores, selecionamos quatro categorias que parecem melhor expressar esse 

cotejamento dialógico. São elas: 

1. Excentricidade: corresponde à definição bakhtiniana de excentricidade, 

mais especificamente, à noção de carnavalização sobre a qual o autor 

discorre. Ela vem à pesquisa para identificar passagens do mashup em 

que a carga de cultura trash trazida pela presença de alienígenas na obra 

se associa ao excêntrico. Afinal de contas, estamos tratando de uma obra 

brasileira que é contextualizada no Rio de Janeiro do final do século 

XIX, universo o qual, originalmente, não permitiria a presença do 

elemento alienígena na sua composição. 

2. Livre contato familiar: também relacionada à concepção carnavalesca de 

Bakhtin e do Círculo, associa-se à combinação de condições/posições 

opostas que normalmente não estariam reunidas, em função de uma 
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circunstância específica. A associação de humanos com alienígenas, de 

canônico com trash etc. atende a essa categoria. 

3. Alterações na narrativa: a trama das duas obras é, de certo modo, 

semelhante, uma vez que, tal qual a obra canônica, o mashup coloca 

alguns questionamentos para o leitor. No entanto, enquanto Dom 

Casmurro apresenta questões mais filosóficas, Dom Casmurro e os 

Discos Voadores se volta para a questão dos alienígenas, provocando 

alterações, sutis ou explícitas, no enredo original. Desse modo, algumas 

passagens da obra canônica são substituídas, ampliadas ou reescritas, 

atendendo ao propósito final do mashup em termos de enredo. 

4. Personagens: relaciona-se a uma comparação entre os personagens das 

obras. Apesar de possuírem os mesmos nomes, alguns dos personagens 

têm comportamento e desenvolvimento diferente do percebido na obra 

machadiana. Essa categoria é útil para que observemos se, nas relações 

dialógicas entre os mesmos personagens das duas obras, ocorre 

ratificação das características propostas na obra canônica ou se há uma 

subversão delas. 

É importante ressaltar que, das quatro categorias mencionadas para a análise, 

duas foram criadas para serem utilizadas nesse trabalho (as categorias de Alterações na 

narrativa e Personagens) e as outras duas (Excentricidade e Livre contato familiar) são 

características próprias do conceito maior que é a cosmovisão carnavalesca bakhtiniana, 

sobre o qual teremos mais detalhes no capítulo seguinte. 

 As duas categorias criadas contribuem para que, neste trabalho, o diálogo entre 

as duas obras seja estabelecido de maneira mais prática, ou seja, levando em conta 

aspectos que dizem respeito à esfera literária em si. De fato, as obras tratam de 

romances e, portanto, possuem forma composicional e estilo (funcional) que já são 

apropriados pelo gênero. Através do uso dessas categorias, é possível observar mais 

claramente em que medida em que essas obras, na condição de gêneros do discurso 

constituintes da nossa prática discursiva, são semelhantes ou dissonantes  

 Já as categorias que foram apropriadas do conceito bakhtiniano de 

carnavalização vêm ao trabalho para expandir a compreensão das obras para além do 

universo literário. Tomando as obras como enunciados concretos e situados sócio-



52 
 

historicamente, temos, por um lado, um romance do início do século XX que se encaixa 

no enunciado considerado sério, que é um drama em sua essência. Por outro lado, temos 

um romance escrito no século XXI, que traz um enredo similar ao primeiro, mas que, 

devido à natureza do mashup literário, tende a diminuir a carga de sério do texto 

original e a acrescentar a ele um viés cômico. É nesse ponto que a carnavalização 

bakhtiniana se associa ao trabalho: através do estranhamento causado pelos conceitos de 

livre contato familiar e excentricidade que são inseridos no mashup literário da obra 

clássica machadiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO: CONCEPÇÕES BASILARES 
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 Neste capítulo, apresentaremos alguns conceitos essenciais para o entendimento 

da análise que vem a seguir, pois toda ela está baseada em uma análise do discurso 

bakhtiniana. Segundo essa perspectiva, a linguagem é entendida sob uma ótica 

dialógica, abrangendo conceitos condizentes com o “fazer pesquisa” explicitado no 

capítulo 2. Dos vários conceitos que encontramos na obra bakhtiniana, os basilares para 

este trabalho consistem em: 

 Enunciado concreto; 

 Gênero discursivo; 

 Relações dialógicas; 

 Forças centrífugas e centrípetas; 

 Cosmovisão carnavalesca. 

Tais conceitos estão explicados a seguir. 

4.1 – ENUNCIADO CONCRETO  

Para que sejam satisfatoriamente compreendidos os conceitos subsequentes, é 

fundamental a concepção de enunciado concreto, advindo da Análise Dialógica do 

Discurso (ADD). 

Para Bakhtin, não é possível entender linguagem sem estar munido dessa noção 

previamente, pois ela não deve ser concebida como algo estático, no qual podemos 

observar e compreender apenas elementos linguísticos dentro de um texto. Dessa 

maneira, é possível apenas compreender o aspecto estrutural da linguagem, sem 

conseguir entendê-la como um todo. 

A linguagem como um todo consiste de dois pólos: um é da ordem do estrutural, 

do repetível, do que diz respeito ao léxico e à língua como sistema. O outro pólo, 

pensado por Bakhtin e o círculo, oferece uma visão diferente de linguagem, na medida 

em que diz respeito ao que é “individual, único e singular” (BAKHTIN 2011). Em 

outras palavras, leva em conta a comunicação verbal (enunciativa), a qual remete ao 

conceito de enunciado concreto. Este nasceu de uma concepção de linguagem sócio 

histórica, conforme a qual não é possível estudar a linguagem desvinculada de um 

sujeito enunciador, nem deixando de dar a noção de valor e de ideologia ao signo. Essa 
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percepção pode ser ratificada no seguinte trecho: “Qualquer que seja o aspecto da 

expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais da 

enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata” 

(BAKHTIN; VOLOSHINOV, 2010, p. 116) 

Os sujeitos que interagem e enunciam são elementos que não podem ser 

desvinculados do estudo da linguagem como discurso. Dessa maneira, Bakhtin 

questionou os estudos sobre língua que existiam no início do século XX (época em que 

o Círculo de Bakhtin começou a sua produção), os quais tratavam a língua, 

majoritariamente, como estrutura ou como expressão do pensamento, não se 

preocupando em colocar o sujeito no centro das suas preocupações e trabalhando 

unidades como a oração e a frase. Para Bakhtin, esses trabalhos foram necessários, mas 

não correspondiam, ao contrário do que afirmavam seus teóricos, a um estudo da língua 

em sua natureza. 

Retirar o sujeito do centro de um estudo de linguagem torna-o artificial (se o seu 

objetivo é entender a língua como um todo), pois a língua não é uma entidade que chega 

pronta para nós, como sujeitos, enunciarmos. A língua é sócio-histórica, ou seja, foi 

construída pelos sujeitos e é utilizada por eles. Sem a concepção do sujeito, a língua não 

acontece de fato, isto é, se não pensarmos a língua como algo que acontece na interação, 

estamos desconsiderando o seu meio de acontecimento. Sobre isso, afirma Bakhtin: 

O acontecimento da vida do texto, isto é, a sua verdadeira essência, 

sempre se desenvolve na fronteira de duas consciências, de dois 

sujeitos (BAKHTIN, 2011, p. 311) 

Os enunciados estão diretamente vinculados ao sujeito e vice-versa. É por meio 

deles que interagimos com os outros sujeitos enunciadores, refletindo e refratando 

experiências, pensamentos, posicionamentos etc. e construindo uma teia de enunciados, 

conforme observamos a seguir: 

Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de 

outros enunciados [...]. Desse modo, o ouvinte com a sua 

compreensão passiva, que é representado como parceiro do falante nos 

desenhos esquemáticos das lingüísticas gerais, na corresponde ao 

participante real da comunicação discursiva [...]. (BAKHTIN, 2011, p. 

272)  
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 A capacidade do enunciado de estabelecer uma teia de enunciados se dá devido 

ao dialogismo (conceito que será abordado ainda neste tópico) e à capacidade de 

reflexão e refração da linguagem. Essas concepções advém da Física e referem-se à 

capacidade do signo de produzir ecos e interpretações, gerando várias “verdades” e 

refletindo ou refratando enunciados, como podemos perceber em Faraco (2009): 

No processo de referenciação, realizam-se, portanto, duas operações 

simultâneas nos signos: eles refletem e refratam o mundo. Quer dizer: 

com os signos podemos apontar para uma realidade que lhes é externa 

(para a materialidade do mundo), mas o fazemos sempre de modo 

refratado. E refratar significa, aqui, que com nossos signos não 

somente descrevemos o mundo, mas construímos – na dinâmica da 

história e por decorrência do caráter sempre múltiplo e heterogêneo 

das experiências concretas dos grupos humanos – diversas 

interpretações ‘refrações desse mundo’ (FARACO, 2009, p. 51) 

 A partir da citação acima, podemos perceber que a refração e a reflexão são 

acontecimentos recorrentes na linguagem, pois quando um enunciado é proferido, ele já 

está refletindo e refratando enunciados anteriores, assim como também refletirá e 

refratará enunciados posteriores. Mesmo que haja discordância entre dois enunciados 

diferentes, isso já é uma forma de refração, porque os enunciados caminham em direção 

a interpretações opostas.  

 Quando consideramos o sujeito constituinte da linguagem, uma série de outras 

noções também devem ser consideradas juntamente com o conceito de enunciado 

concreto bakhtiniano. Elas estão dentro de uma categoria que podemos chamar de 

circunstâncias da enunciação, que dizem respeito aos elementos que moldam o 

enunciado do sujeito de uma maneira mais imediata. Também existe a noção de 

horizonte social, que se refere a experiências, posicionamentos e comentários tecidos 

durante a vida do sujeito, os quais, assim como as circunstâncias de enunciação, 

moldam o enunciado, porém de uma maneira mais ampla. 

 As circunstâncias da enunciação compreendem elementos como: propósito 

comunicativo (ou vontade discursiva), público-alvo ao qual se dirige o discurso, gênero 

discursivo mais adequado para a situação. A vontade discursiva compreende o “querer 

dizer” do falante e é uma das circunstâncias mais importantes do discurso, pois é a partir 

dessa intenção que ele irá projetar o seu enunciado. O público-alvo também é basilar 

para a compreensão das circunstâncias, pois, como já foi dito, a essência do texto 
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acontece entre duas consciências e, sendo assim, o enunciador precisa levar em conta, 

além da sua vontade discursiva, as experiências e posicionamentos do autor, fazendo 

escolhas da ordem do léxico e do estilo que condigam com o público ouvinte. Ademais, 

o gênero discursivo a ser escolhido também é determinante, visto que não há 

enunciados que não tenham um gênero discursivo correspondente, conforme 

observaremos mais adiante. 

 O horizonte social, por sua vez, não reflete necessariamente circunstâncias 

imediatas de enunciação, mas sim experiências de vida e posicionamentos que levam o 

sujeito a estar em determinada interação verbal. Por exemplo, se o sujeito costuma 

frequentar lugares pertencentes à esfera religiosa, tal fato está relacionado ao horizonte 

social ao qual aquele sujeito pertence: suas experiências, suas influências, os discursos 

circulantes no ambiente em que ele vive, os seus posicionamentos pessoais em relação à 

religião etc. E, se nesse mesmo ambiente, ele costuma interagir responsiva e 

responsavelmente com outros integrantes do grupo, fatores como sua vontade discursiva 

e o público ao qual ele está se dirigindo estão contidos dentro da noção de circunstância 

imediata. 

 Segundo a perspectiva teórica da ADD, para que seja possível entender a 

linguagem, assim como outras noções utilizadas neste trabalho, a concepção de 

enunciado concreto é basilar e pré-requisito, pois, conforme afirma Bakhtin:  

O problema do texto nas ciências humanas. As ciências humanas são 

as ciências do homem em sua especificidade, e não de uma coisa 

muda ou um fenômeno natural. O homem em sua especificidade 

humana sempre exprime a si mesmo (fala), isto é, cria texto (ainda que 

potencial). Onde o homem é estudado fora do texto e independente 

deste, já não se trata de ciências humanas (anatomia e fisiologia do 

homem, etc.). (BAKHTIN, 2011, p. 312). 

O enunciado, como uma unidade da língua, possui ainda algumas características 

específicas, importantes para a compreensão do conceito em sua inteireza: a alternância, 

a conclusibilidade e a expressividade. 

A alternância, ou limites do enunciado, diz respeito ao princípio e ao fim 

absolutos de uma réplica quando acontece a comunicação verbal. Quando se fala em 

“fim”, isso não significa que o assunto em questão foi esgotado, mas que o enunciador 

terminou a sua fala sobre determinado ponto em determinado momento, podendo voltar 
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a considerá-la quando tiver a sua oportunidade de resposta. Ou seja, os limites do 

enunciado dizem respeito à passagem da palavra entre interlocutores. 

Bakhtin afirma que essa característica do enunciado não pode ser transposta para 

o estudo gramatical da língua, visto que, para haver uma alternância do discurso, é 

necessária a presença de outras vozes na comunicação discursiva. A corrente 

gramatical, por outro, estuda a língua como sistema sem considerar um sujeito ativo, 

com experiência de vida e posicionamentos a tomar durante a comunicação. 

Apesar de não aparentar, a característica dos limites do enunciado e da 

alternância do discurso também acontece em gêneros secundários, pois, neles, o autor 

pode apresentar uma argumentação, refutá-la, complementá-la, colocar questões no 

âmbito do seu enunciado etc. Quanto a esses gêneros, Bakhtin afirma que tais 

acontecimentos “não passam de representação convencional discursiva nos gêneros 

primários do discurso” (BAKHTIN, 2011). Ou seja, os gêneros secundários, mais 

comumente associados a gêneros escritos, são representações de gêneros primários, os 

quais, por sua vez, são mais associados a gêneros orais (o que não significa que não há 

gêneros secundários na modalidade oral e vice-versa). Sendo assim, a característica da 

alternância ainda é válida, seja para qual for o gênero do discurso utilizado. 

Sobre a conclusibilidade do enunciado, ela está intimamente ligada à alternância 

dos sujeitos do discurso, na medida em que diz respeito ao que o enunciador tem a dizer 

sobre determinado assunto sob dadas condições, sendo dada a possibilidade de resposta 

a outro enunciador. A conclusibilidade é uma característica intrínseca do enunciado, 

tendo em vista o fato de que ela pode ser entendida sem estar explícita. Quando, por 

exemplo, alguém pergunta “Que horas são?”, não ha uma marca específica 

(considerando que tal enunciado foi feito oralmente) de que o enunciado foi concluído, 

porém o outro enunciador entende que o enunciado foi concluído e, assim, pode 

respondê-lo. 

Há três fatores que determinam a conclusibilidade de um enunciado: o primeiro 

é a exauribilidade do objeto e do sentido, que é a capacidade de o enunciador de falar 

sobre determinado assunto. Este pode ser extremamente pleno a depender da área de 

que se está falando. Mesmo considerando que o tema seja, teoricamente, inesgotável, o 

fator que apresentaremos a seguir auxilia a conclusibilidade do enunciado. 



58 
 

O segundo fator é a vontade discursiva (ou projeto de dizer) do enunciador.  

Quando ele está em uma interação, tenta exprimir seus posicionamentos de maneira que 

o outro seja tenha a melhor compreensão responsiva possível. Portanto, ele irá dar 

limites ao seu enunciado de acordo com a vontade discursiva desejada. Assim, se uma 

hipotética discussão é só sobre um determinado aspecto de alguma temática, a vontade 

discursiva dos enunciadores irá respeitar esse limite, para que a compreensão seja o 

mais completa possível e para que não haja uma divagação muito grande sobre o que 

está sendo discutido. 

O terceiro elemento é o que Bakhtin chama de formas típicas composicionais e 

de gênero do acabamento, compreendendo a conexão entre o tema - e a sua 

exauribilidade - e a liberdade que o gênero discursivo escolhido permite.  Isto é, trata-se 

das restrições e liberdades que a escolha de determinado gênero dá para que se fale 

sobre alguma coisa. A título de exemplo, não é permitido, teoricamente, em textos 

informativos como uma notícia, a presença de expressões cotidianas e a apresentação 

explícita de opiniões. A partir dos três fatores citados (exauribilidade, vontade 

discursiva e formas típicas composicionais/gênero do acabamento), podemos identificar 

a conclusibilidade dos enunciados em situações reais de comunicação, sem 

necessariamente ter conhecimento teórico sobre esse assunto. 

A última característica, correspondente à expressividade, compreende a relação 

que o enunciador tem com o enunciado, não apenas por meio da relação semântica entre 

eles, mas também por meio das circunstâncias discursivas em que o enunciador se 

encontra. Questões como o gênero discursivo escolhido, alvo do discurso, situação 

social imediata, horizonte social etc. influenciam a expressividade do enunciador, sendo 

aumentada ou reduzida. Um exemplo de como um enunciado pode mudar dependendo 

do seu público-alvo acontece quando um mesmo sujeito utiliza um discurso para se 

dirigir à sua família e outro no convívio com amigos. Tendo em vista que, para esse 

sujeito, as esferas da família e dos amigos são pertencentes a horizontes sociais 

diferentes, ele reflete e refrata enunciados diferentes, dependendo do grupo com quem 

fala. Isso não significa necessariamente uma omissão de temas a um ou outro, mas sim 

que os discursos possuem expressividades diferentes. Dessa maneira, o sujeito possui 

vontades discursivas que estão sujeitas às circunstâncias de sua enunciação, como o 

público a quem ele se dirige. 
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Utilizamos a categoria de expressividade nesta pesquisa a fim de fundamentar a 

concepção do mashup como uma prática discursiva situada, tendo em vista que ele está 

contido na concepção de linguagem concreta. Ou seja, trata-se de uma prática discursiva 

localizada em uma época específica para atender às necessidades comunicativas do 

sujeito contemporâneo nesse determinado aspecto. Nos tópicos a seguir, abordaremos 

aspectos discursivos do gênero a partir das concepções apresentadas neste tópico. 

 

 4.2 – GÊNERO DISCURSIVO 

 Segundo a teoria de análise do discurso do Círculo de Bakhtin, o enunciador 

nunca enuncia a palavra em vão. Há sempre uma vontade discursiva (ou intenção 

comunicativa) por trás dos enunciados, transformando cada um deles em algo único, 

mesmo sendo advindos de um sistema linguístico limitado (a língua). Porém, não é 

apenas a vontade discursiva do enunciador que torna o seu enunciado único, já que há 

outro elemento que confere unicidade ao enunciado: o gênero discursivo. Conforme 

Bakhtin: 

A vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na escolha de 

um gênero do discurso. Essa escolha é determinada pela 

especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, por 

considerações semântico-objetivas (temáticas), pela situação concreta 

da comunicação discursiva, pela composição pessoal dos seus 

participantes, etc. [...]. (BAKHTIN, 2011, p. 282) 

 

Dessa maneira, percebemos que a utilização do gênero é fundamental para o 

sucesso enunciativo, pois é por meio do gênero que adequamos o nosso enunciado à 

situação comunicativa que foi estabelecida. 

Existem incontáveis gêneros discursivos, tanto na modalidade oral quanto na 

escrita, os quais assumem os mais diferentes papéis de acordo com a vontade e a 

necessidade enunciativa de quem os utiliza. Como podemos observar em Bakhtin: 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque 

são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e 

porque em cada campo dessa atividade é integral o repertório de 

gêneros do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se 
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desenvolve e se complexifica um determinado campo. (Id. Ibid, p. 

262). 

 

O gênero escrito contempla do simples bilhete escrito em um papel aos 

documentos mais complexos imagináveis, como as leis, compreendendo, por 

conseguinte, toda a esfera literária, com romances de vários volumes, por exemplo. O 

gênero discursivo oral segue a mesma lógica, indo desde a conversa mais cotidiana até 

os discursos endereçados a milhões de pessoas. Assim, percebemos que toda a nossa 

prática enunciativa é permeada pelo uso do gênero discursivo, tido como extremamente 

heterogêneo e do qual não podemos abdicar para que tenhamos práticas discursivas 

responsivas e responsáveis. 

Com base na definição de Bakhtin, podemos perceber o gênero discursivo como 

“tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2011), ou seja, o gênero é 

uma forma de enunciado que possui certa segurança, de acordo com o período da 

história em que está compreendido. Porém, um gênero pode cair em desuso caso a 

sociedade se volte para outras práticas discursivas. 

 É interessante notar que a relativa estabilidade de um gênero discursivo pode ser 

alterada de acordo com o enunciador, ou grupo de enunciadores, que o utiliza. Essa 

mudança pode ser única e pontual (ou seja, que acontece apenas uma vez), ou mais 

duradoura e ampla (não podendo ser tão grande a ponto de caracterizar um gênero 

discursivo diferente), implicando a utilização do gênero por outros enunciadores. 

Percebe-se ainda que, devido a sua relativa estabilidade, há várias possibilidades de uso 

de um mesmo gênero discursivo, de acordo com o que a situação comunicativa 

específica permite e com o que o horizonte social pede. 

Tendo em vista a incontável quantidade dos gêneros discursivos, bem como a 

sua heterogeneidade, é, teoricamente, muito difícil classificá-los e categorizá-los. 

Mesmo assim, Bakhtin os dividiu em duas grandes categorias: o gênero primário e o 

gênero secundário. O primário corresponde aos gêneros que estão mais presentes no 

convívio diário simplificado (geralmente, os gêneros primários, por serem mais simples, 

associam-se à modalidade oral, havendo também gêneros orais considerados 

secundários). O secundário diz respeito àqueles gêneros presentes em um convívio 

cultural mais complexo, como os romances, por exemplo. É também necessário apontar 
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que o gênero secundário pode conter, dentro de si, gêneros primários (um romance, por 

exemplo, pode ter em suas paginas diálogos cotidianos, que correspondem ao gênero 

primário), porém o contrário não acontece. 

Além dessa grande divisão dos gêneros, podemos também, segundo Bakhtin, 

identificar três características comuns a eles, que são:  

 O tema 

 A forma composicional 

 Estilo (individual e funcional) 

 

O tema, como o próprio nome sugere, diz respeito aos aspectos de que o gênero 

trata, ou seja, o conteúdo que ele aborda, o qual será estabelecido de acordo com o 

gênero escolhido pelo enunciador. Desse modo, a escolha do tema também determina a 

escolha do gênero, porque cada gênero suporta uma quantidade de conteúdos diferente e 

específica. Não podemos, por exemplo, discorrer sobre um tema trivial em uma 

resolução de uma instituição pública. 

A forma composicional diz respeito à própria estrutura do gênero (a qual 

também pode ser flexível, a depender do gênero). Uma carta argumentativa geralmente 

possui local e data, destinatário, corpo do texto e remetente, por exemplo. Nesse caso, 

tem-se uma forma composicional padrão do gênero carta argumentativa, que pode, a 

depender do enunciador a utiliza, sofrer alguma alteração (sem que se desfigure o 

gênero, obviamente). Normalmente, os gêneros primários possuem formas 

composicionais mais flexíveis em relação aos secundários. No entanto, isso também 

pode se dar com os secundários, principalmente os da esfera literária (um romance pode 

ou não ser dividido em capítulos, por exemplo). 

O estilo é a característica mais complexa do gênero discursivo, pois diz respeito 

ao próprio “enunciar” do enunciador, isto é, diz respeito às suas escolhas lexicais, à sua 

forma de se colocar no texto, às suas preferências de orações etc. Trata-se, grosso modo, 

do “arranjo do dizer pelo falante” (FARACO, 2009). Quando falamos de estilo 

individual, estamos apontando para as nuances do próprio autor, para sua maneira de 

construir seu texto. Já o estilo funcional faz referência à permissividade do gênero de 

ser “estilizado”. Documentos oficiais, por exemplo, possuem pouco estilo individual, já 
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que a sua intenção comunicativa e a sua esfera de circulação são mais rigorosas e não 

permitem tanta liberdade individual. Devemos mencionar, contudo, que, apesar de todas 

as explicações em relação ao estilo, os gêneros discursivos não seguem necessariamente 

os padrões aqui mostrados. Ou seja, por mais que se teorize, isso depende das 

circunstâncias imediatas e do horizonte social que permeiam o gênero, pois são esses os 

fatores são que realmente determinam como o gênero será construído. 

A concepção de gênero discursivo está presente nesta pesquisa na medida em 

que o mashup literário é tido como tal, ou seja, possui todas as características inerentes 

ao gênero discursivo, sendo analisado, no trabalho, sob essa ótica. Essa concepção é 

ideal para a análise posterior, porque exclui o gênero da percepção de que ele é uma 

entidade que simplesmente surge quando os sujeitos apresentam alguma necessidade 

comunicativa. O gênero é compreendido, em contrapartida, como uma prática situada e 

repetitiva de estabelecimento de tema, forma composicional e estilo durante 

determinado período de tempo e sob certas influências que o fazem distinto dos demais 

gêneros discursivos. Tem, dessa forma, o gênero discursivo visto como único e 

entendido como fruto de uma necessidade comunicativa que foi sentida e trabalhada 

pelos sujeitos para ser atendida, estabelecendo-se em nossas práticas discursivas. 

 

4.3 –RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 Um conceito bastante associado ao de enunciado concreto é o de dialogismo. 

Essa noção é muitas vezes mal compreendida por duas razões: a própria etimologia da 

palavra, que pode ser confundida com um simples diálogo estreito, quando na verdade é 

algo bem mais amplo; e o fato de que essa concepção está diluída nas obras de Bakhtin 

e do Círculo, dividida principalmente entre o autor e Voloshinov, em obras como 

Estética da Criação Verbal, Marxismo e Filosofia da Linguagem, Problemas da poética 

de Dostoiévski etc. 

 Primeiramente, é válido esclarecer justamente o que foi dito no parágrafo 

anterior: o dialogismo não corresponde ao diálogo face a face e consensual. O conceito 

é muito mais amplo, abrangendo muito mais do que isso. 

 O próprio Bakhtin ressalta o direcionamento das relações dialógicas dentro do 

estudo da linguagem: 
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As relações dialógicas são de índole específica. Não podem ser 

reduzidas a relações meramente lógicas (ainda que dialéticas) nem 

meramente linguísticas (sintático-composicionais). Elas só são 

possíveis entre enunciados integrais de diferentes sujeitos do discurso 

(o diálogo consigo mesmo é secundário e representado na maioria dos 

casos). (BAKHTIN, 2011, p. 323) 

Podemos perceber, conforme foi mencionado anteriormente, que o estudo do 

texto só pode ser concebido na fronteira de duas consciências de dois sujeitos, e o 

mesmo acontece com as relações dialógicas. Tal conceito é intrínseco à noção de 

responsividade, pois ela é requisito para o dialogismo. O dialogismo está presente até 

mesmo quando, em um embate discursivo, o outro é silenciado, visto que, enquanto 

houver compreensão por parte do outro, mesmo que ela não seja vocalizada, já está 

configurada uma forma de dialogismo. 

Tanto quando há consenso quando há discordância, refutação, acréscimo, 

comentário ou qualquer tipo de interação, o dialogismo está presente, porque ele 

acontece na resposta do outro (seja ela vocalizada ou não) ao enunciado do sujeito, não 

importando que tipo de relação entre os enunciados está estabelecida.  

O dialogismo é intrínseco à comunicação verbal. Mesmo quando somos o 

primeiro sujeito a tomar a palavra em uma interação verbal, estamos nos utilizando de 

enunciados anteriores dos quais tivemos uma compreensão responsiva para nos 

posicionar. Sendo assim, todo enunciado está ancorado em enunciados anteriores e já 

antecipa também uma resposta do outro, caracterizando uma rede (ou teia) de 

enunciados, que está sendo tecida por meio do dialogismo. 

Com essa concepção, a noção de monologismo fica em segundo plano, já que a 

simples compreensão já caracteriza uma forma de dialogismo, contanto que ela seja 

responsiva. Apesar disso, ainda há tentativas de monologismo advindas da natureza 

humana de querer ter a última palavra sobre algum tema. É necessário considerar ainda 

o lado do outro (do ouvinte) durante as relações dialógicas, como afirma o autor: 

A palavra não pode ser apenas entregue ao falante. O autor (falante) 

tem os seus direito inalienáveis sobre a palavra, mas o ouvinte 

também tem seus direitos; têm também os seus direitos aqueles cujas 

vozes estão na palavra encontrada de antemão pelo autor (porque não 

há palavra sem dono). A palavra é um drama do qual participam três 

personagens (não é um dueto mas um trio). (Id. Ibid, p. 328) 
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Com a citação acima, podemos comprovar que a palavra participante do 

dialogismo não pertence apenas aos sujeitos que estão na interação verbal imediata, mas 

também a todas as vozes sociais que construíram os enunciados proferidos naquele 

momento, juntamente com os sujeitos que estão interagindo nessas circunstâncias. 

Tais vozes sociais podem estar em um passado próximo ou mesmo em um 

passado mais remoto. No caso deste trabalho, em particular, a obra machadiana Dom 

Casmurro tem a sua primeira edição datada do ano de 1899, enquanto o mashup Dom 

Casmurro e os discos voadoresfoi foi publicado em 2010. Observa-se que o espaço de 

110 anos na história não impediu as obras de estabelecerem relações dialógicas, mesmo 

que os autores nunca tenham se conhecido face a face. Embora, nesse caso, o autor do 

mashup tenha publicado a obra a partir do conhecimento prévio que possuía da obra 

matriz, as relações dialógicas podem acontecer até mesmo entre pessoas que nunca 

tiveram contato uma com a outra, em absolutamente nenhum nível. Como afirma 

Bakhtin: 

Dois enunciados distantes um do outros, tanto no tempo quanto no 

espaço, que nada sabem um sobre o outro, no confronto de sentidos 

revelam relações dialógicas se entre eles há ao menos alguma 

convergência de sentidos (ainda que seja uma identidade particular do 

tema, do ponto de vista, etc.) (Id. Ibid, p. 331) 

Conforme pudemos perceber, o dialogismo é um conceito fundamental na 

Análise Dialógica do Discurso e vai muito além do mero diálogo face a face. De 

maneira resumida, o autor coloca o dialogismo da seguinte maneira: 

Não existe nem a primeira nem a última palavra, e não há limites para 

o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao 

futuro sem limites). Nem o sentidos do passado, isto é, nascidos no 

diálogo dos séculos passados, podem jamais ser estáveis (concluídos, 

acabados de uma vez por todas): eles sempre irão mudar (renovando-

se) no processo de desenvolvimento subsequente. Em qualquer 

momento do desenvolvimento do diálogo existem massas imensas e 

ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados momentos do 

sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais sentidos 

serão relembrados e reviverão em forma renovada (em novo 

contexto). Não existe nada absolutamente morto: cada sentido terá sua 

festa de renovação. (Id. Ibid, p. 410). 
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Essa concepção teórica é fundamental neste trabalho porque a análise em 

questão evidencia os diálogos que acontecem entre Dom Casmurro e Dom Casmurro e 

os Discos Voadores. Para perceber as obras como partes de uma cadeia enunciativa 

complexa, se faz necessária a noção de relações dialógicas aqui apresentada. Mesmo 

com a diferença temporal de quase um século, as obras dialogam de maneira explícita e 

direta e, para que a análise não se limite ao diálogo como apenas duas vozes em um 

embate, é necessário recorrer à noção de relações dialógicas. 

 

4.4 –FORÇAS CENTRÍFUGAS E CENTRÍPETAS 

 Nas obras publicadas por Bakhtin e seu círculo, muitas vezes aplicavam-se, ao 

estudo da linguagem, denominações e conceitos advindos de outras áreas do 

conhecimento, devido à natureza multidisciplinar do grupo, conforme foi mencionado 

anteriormente. Um desses conceitos “estrangeiros” à linguagem é o de forças centrípetas 

e centrífugas. Esse conceito advém da Física, descrevendo, nesse campo de 

conhecimento, o fenômeno em que a força exercida sobre um objeto faz uma trajetória 

curvilínea, aproximando-se (no caso da força centrípeta) ou afastando-se (no caso da 

força centrífuga) do centro do círculo imaginário formado a partir da curva. 

 Bakhtin adota tal conceito para a linguagem sem modificá-lo, fazendo uma 

analogia da sua definição: enquanto as forças centrípetas exercem uma aproximação 

(unificação) da língua, as forças centrífugas trabalham para a dispersão 

(descentralização) da mesma língua. É necessário perceber que tais forças não 

trabalham isoladas, isto é, ambas existem na mesma língua e estão presentes no nosso 

cotidiano. 

Tais forças estão relacionadas à evolução e à estratificação da língua, atuando 

sobre diversas “línguas sociais” e “grupos sociais” que estão presentes no mesmo 

idioma. Nessa direação, várias ocorrências da língua que não são necessariamente 

unificadas, podendo elas mesmas buscarem a centralização ou descentralização da 

língua, a depender do seu propósito comunicativo. Tais grupos sociais são estratificados 

em vários níveis, contemplando desde um grupo cultural local até regiões ou países de 

mesma língua com diferenças dialetais. A respeito disso, podemos observar no trecho 

de Bakhtin, a seguir: 
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Em cada momento de sua transformação a linguagem diferencia-se 

não apenas em dialetos linguísticos, no sentido exato da palavra 

(formalmente por indícios linguísticos, basicamente por fonéticos), 

mas, o que é essencial em línguas sócio-ideológicas: sócio-grupais, 

‘profissionais’, ‘de gênero’, de gerações, etc. A própria língua 

literária, sob esse ponto de vista, constitui somente uma das línguas do 

plurilinguismo e ela mesma por sua vez estratifica-se em linguagens 

(de gêneros, de tendências, etc.). E esta estratificação e contradição 

reais não são apenas a estática da vida da língua, mas também a sua 

dinâmica: a estratificação e o plurilinguismo ampliam-se e 

aprofundam-se na medida em que a língua está viva e desenvolvendo-

se; ao lado das forças centrípetas caminha o trabalho contínuo das 

forças centrífugas da língua, ao lado da centralização verbo-ideológica 

e da união caminham ininterruptos os processos de descentralização e 

desunificação. (BAKHTIN,2014,p.82) 

Um grande exemplo de um movimento centrípeto na língua portuguesa é o 

acordo ortográfico entre países lusófonos, pois implicou uma busca de padronização de 

alguns aspectos do idioma escrito, caracterizando uma tentativa de unificação da língua. 

Por outro lado, um grande exemplo de uma força centrípeta é o fenômeno da 

superdiversidade, proposto por Rampton & Bloomaert (2011), que diz respeito, grosso 

modo, à presença de várias línguas estrangeiras na composição do rol linguístico de 

uma língua nativa. 

Assim, percebemos que as forças centrípetas e centrífugas trabalham de maneira 

simultânea na língua: de um lado, observamos alguns discursos que buscam a 

unificação da língua ou de uma ideologia, como discursos dogmáticos (o religioso, por 

exemplo), ou que buscam um padrão, como o gramático ou o jurídico; de outro, existem 

procedimentos dialógicos, como a paródia e a carnavalização, os quais buscam o plural, 

ou seja, a descentralização por meio da subversão e da ruptura de instituições sociais 

conservadoras, levando à multiplicidade da língua. 

 É importante ressaltar que nenhuma dessas forças tem poder o suficiente para 

prevalecer sobre a outra. A força centrípeta, apesar de ter uma intenção monologizante, 

não é capaz de apagar o dialogismo, apenas de afastá-lo. A força centrífuga, embora 

busque sempre o plurilinguismo e a dialogização, também não consegue apagar 

completamente a força centrípeta. Logo, tais forças estão sempre buscando um 

equilíbrio dinâmico, jamais estático.  
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 O mashup se relaciona com esse tópico por ser uma força centrífuga, ou seja, 

uma força dialogizante. Trata-se de uma linguagem paródica que acolhe a diversidade, 

indo de encontro a discursos monologizantes que buscam uma consciência única. 

  

4.5 - COSMOVISÃO CARNAVALESCA 

 O conceito de carnaval e de cosmovisão carnavalesca está presente na teorização 

da Análise Dialógica do Discurso, principalmente, nas obras Problemas da Poética de 

Dostoiévski e A Cultura Popular da Idade Média e do Renascimento: o contexto de 

François Rabelais, assinadas por Bakhtin, nas quais o autor discorre sobre a produção 

literária dos escritores em questão. Apesar de os conceitos da obra (inclusive o de 

carnavalização) estarem voltados para a produção literária, também podemos pensar 

nessa cosmovisão para as práticas discursivas cotidianas, tendo em vista que a 

carnavalização caracteriza uma força centrífuga da linguagem. 

 O carnaval (que Bakhtin também denomina de “Cultura cômica popular”) se 

caracteriza por ser, essencialmente, um movimento popular, ou seja, pertence às 

camadas menos privilegiadas da sociedade e, por diversas razões históricas, passou 

muito tempo sem ser considerado um objeto de estudo válido. Por isso, é sabido que o 

carnaval, em termos de retrospectiva histórica, ainda não é muito amplo, como o autor 

afirma no trecho a seguir: 

A concepção estreita do caráter popular e do folclore, nascida na 

época pré-romântica e concluída essencialmente por Herder e os 

românticos, exclui quase totalmente a cultura específica da praça 

pública e também o humor popular me toda a riqueza das suas 

manifestações. Nem mesmo posteriormente os especialistas do 

folclore e da história literária consideraram o humor do povo na praça 

pública como um objeto digno de estudo do ponto de vista cultural, 

histórico, folclórico ou literário. Entre as numerosas investigações 

científicas consagradas aos ritos, mitos e às obras populares líricas e 

épicas, o riso ocupa apenas um modesto. Mesmo nessas condições, a 

natureza específica do riso popular aparece totalmente deformada, 

porque são-lhe aplicadas ideias e noções que lhe são alheias, uma vez 

que se formaram sob o domínio da cultura e da estética burguesas dos 

tempos modernos. Isso nos permite afirmar, sem exagero, que a 

profunda originalidade daantiga cultura cômica popular não foi ainda 

revelada (BAKHTIN, 2010, p. 3). 

A visão carnavalesca que Bakhtin tinha sobre o carnaval ia além de uma simples 

festa: inicialmente colocado pelo autor como um conceito advindo das obras de 
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Dostoiévski e de François Rabelais, o carnaval extrapolou a literatura para se tornar o 

pilar das forças centrífugas (de descentralização) na linguagem. Dessa maneira, a 

carnavalização se caracteriza como uma força dialogizante, pois está sempre indo em 

sentido contrário ao monólogo (palavra única). Esse conceito corrobora o caráter 

popular do carnaval, como Bakhtin afirma quando diz que “O carnaval é a segunda vida 

do povo, baseada no princípio do riso. É a sua vida festiva. A festa é a propriedade 

fundamental de todas as formas e ritos e espetáculos cômicos da Idade Média” 

(BAKHTIN, 2010, p. 7) 

Apesar de esse conceito não se restringir à festa que conhecemos, grande parte 

de sua inspiração vem dela: o carnaval é conhecido como uma época na qual há a 

liberação de amarras, posições e constituições sociais prévias. Ou seja, é um evento no 

qual acontece um fenômeno de misturas de elementos os quais, dadas circunstâncias 

normais, jamais se encontrariam em tal situação, fazendo-o em nome do riso e da 

alegria. Como afirma Bakhtin, “O carnaval aproxima, reúne, celebra os esponsais e 

combina o sagrado com o profano, o elevado com o baixo, o grande com o 

insignificante, o sábio com o tolo, etc.” (BAKHTIN, 2013). 

A partir dos princípios norteadores do carnaval, Bakhtin ampliou o conceito e o 

transformou em um conhecimento em relação à linguagem. O riso, a paródia e a ironia 

se transformaram em forças descentralizadoras da linguagem. Quando pensamos no 

carnaval e em seu arcabouço popular, pensamos em discursos nos quais a ironia, a 

paródia, o baixo calão, a grosseria e o tratamento grotesco da linguagem não são 

condenáveis, mas, pelo contrário, são celebrados. Constituem, pois, múltiplas vozes e 

invertem papéis sociais, indo de encontro às forças monologizantes, às palavras 

“únicas” e “definitivas”, que tentam suprimir o caráter dialógico da linguagem, 

conforme afirma Bakhtin:  

O riso participa organicamente desse processo porque tudo 

dessacraliza e relativiza. Rir dos discursos deixa clara a sua 

unilateralidade e seus limites, descentrando-os, portanto. A 

consciência sócio-ideológica passa a percebê-los como apenas uns 

entre muitos e em suas relações tensas e contraditórias. O riso destrói, 

assim, as grossas paredes que aprisionaram a consciência no seu 

próprio discurso, na sua própria linguagem. (BAKHTIN apud 

FARACO, p. 82) 
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Na literatura, segundo Bakhtin, o carnaval emerge em textos do gênero “cômico-

sério” - que é datado da antiguidade e está presente na sátira menipeia (sátiras em prosa 

escritas por Menipo, com extensão similar a do romance) - e do diálogo socrático, cujos 

textos retratavam outras obras por meio da paródia e do riso.  

A carnavalização possui vários aspectos a serem abordados e um deles é o da 

excentricidade. De acordo com ela, é preciso pensar sobre inversão de valores e 

desmerecimento de ordem hierárquica, sob o prisma do carnaval. No carnaval, a 

excentricidade se transforma no comum: o escravo é rei, o mendigo é celebrado, o baixo 

é o alto etc. A subversão e a inversão permitem que haja a revelação de “aspectos 

ocultos da natureza humana” (BAKHTIN, 2013), ou seja, a excentricidade nos permite 

pensar e fazer coisas que não seriam feitas sob circunstâncias normais. Isso se manifesta 

na linguagem e, mais especificamente, na literatura (no caso dos mashups, por exemplo, 

a excentricidade permite pensar o universo de Dom Casmurro inserido dentro de um 

contexto alienígena), deslocando nosso pensamento do que é cotidiano, conforme 

observamos abaixo: 

É necessário, ainda, focalizar especialmente a natureza ambivalente 

das imagens carnavalescas. Todas as imagens do carnaval são 

biunívocas, englobam os dois campos da mudança e da crise: 

nascimento e morte (imagem da morte em gestação), benção e 

maldição (as maldições carnavalescas que abençoam e desejam 

simultaneamente a morte e o renascimento), elogios e impropérios, 

mocidade e velhice, alto e baixo, face e traseiro, tolice e sabedoria. 

São muito típicos do pensamento carnavalesco as imagens pares, 

escolhidas de acordo com o contraste (alto-baixo, gordo-magro, etc.) e 

pela semelhança (sósias-gêmeos). É típico ainda o emprego de objetos 

as contrário: roupas pelo avesso, calças na cabeça, vasilhas em vez de 

adornos de cabeças, utensílios domésticos como armas, etc. Trata-se 

de uma manifestação específica da categoria carnavalesca de 

excentricidade, da violação do que é comum e geralmente aceito; é a 

vida deslocada de seu curso habitual. (BAKHTIN, 2013, p 144) 

Além do riso, a paródia também constitui uma das formas de expressão da 

carnavalização, sendo elemento inseparável do gênero carnavalizado e originada na 

sátira menipéia. Ela dialoga com um discurso de forma subversiva, estabelecendo 

relações que podem remeter à categoria de excentricidade, própria do carnaval (apesar 

de o próprio Bakhtin admitir o distanciamento entre a paródia e a cosmovisão 

carnavalesca durante a Idade Média, havendo uma reaproximação no período do 

Renascimento). Dessa maneira, expande-se a compreensão sobre o discurso por meio de 
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sua paródia, na medida em esta age como uma força centrífuga, descentralizando e 

dialogizando cada vez mais o discurso parodiado. Podemos perceber, com isso, que a 

paródia caminha em uma direção oposta a dos discursos “sérios”, que buscam a palavra 

única, corroborando a citação abaixo: 

A paródia é organicamente estranha aos gêneros puros (epopeia, 

tragédia), sendo, ao contrário, organicamente própria dos gêneros 

carnavalizados. Na Antiguidade, a paródia estava indissoluvelmente 

ligada à cosmovisão carnavalesca. O parodiar é a criação do duplo 

destronante, do mesmo ‘mundo às avessas’. Por isso a paródia é 

ambivalente. (Id. Ibid p. 145) 

 

 Para os objetivos desta pesquisa, consideramos que o mashup, conforme as 

características do gênero que foram apresentadas no capítulo 2, constitui um gênero 

carnavalesco, que segue o conceito de carnavalização de acordo com o que foi exposto 

acima. O mashup adota, a partir de uma paródia, vários subtemas do carnaval, como o 

livre contato familiar, a excentricidade etc. 
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5. ANÁLISE: DIÁLOGOS E CARNAVAIS NO MASHUP 

5.1 – SITUANDO AS OBRAS 

Antes da análise propriamente dita, é importante que o leitor deste trabalho se 

inteire dos enredos que compões tanto Dom Casmurro quanto Dom Casmurro e os 

discos voadores. Abaixo, encontra-se um resumo geral do enredo das duas obras que 

constituem o corpus do trabalho. 

5.1.2 – Dom Casmurro 

 Quando tratamos de Dom Casmurro, obra clássica de Machado de Assis, 

sabemos que o enredo de tal livro já é amplamente conhecido, por se tratar de um 

clássico: temos a história de Bento Santiago, conhecido como Dom Casmurro pelos 

vizinhos pelo fato de ser um personagem recluso, que não busca a interação humana. 

Bento (ou Bentinho, como também é conhecido) é o narrador de sua própria história e 

apresenta suas memórias ao leitor, desde a época da sua infância até os eventos recentes 

que o transformaram em um homem rabugento e ressentido.  

 O livro possui duas partes bem definidas: os anos nos quais Betinho ainda era 

jovem e o final da sua vida, trecho o qual o protagonista denomina “atar as duas pontas 

da vida”. Na primeira parte, a trama tem inicio com a ida dele ao seminário devido a 

uma promessa feita por sua mãe, Dona Glória, a qual já havia perdido um filho antes e, 

quando engravida novamente, promete que, se o filho for homem, ele irá ser padre. 

Somos também apresentados aos personagens principais dessa primeira parte, que são 

familiares e agregados da casa de Bentinho (Bentinho, Dona Glória, José Dias, tio 

Cosme e prima Justina), amigos da casa de sua vizinha, também criança na época, 

Capitu (Capitu, Sr. Pádua e Dona Fortunata, seus pais) e integrantes do seminário 

(Padre Cabral e Escobar, amigo de Betinho).  

 Bentinho, órfão de pai, mora na casa de sua mãe, Dona Glória, junto com o seu 

tio Cosme, a prima Justina (prima da sua mãe) e José Dias, um “agregado” que mora na 

casa de Dona Glória - em grande parte devido à amizade que possuía com falecido pai 

de Bentinho - sendo uma espécie de ajudante na casa e cuidando de variadas tarefas. Na 

casa do vizinho Pádua, residia sua filha Capitu, amiga inseparável de Bentinho e sua 

futura esposa. O vinculo entre os dois era muito estreito, surgindo várias tensões quando 

a ida de Bentinho ao seminário é confirmada, uma vez que eles já tinham certo grau de 
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envolvimento amoroso. No seminário, ele conhece Escobar, que virá a ser o seu melhor 

amigo durante seu tempo de aprendizado sobre os meios religiosos e também na vida 

adulta. 

 O drama da transformação de Bentinho em padre (portanto, adepto do celibato) 

ia de encontro ao seu interesse amoroso em Capitu, de modo que, durante toda a 

primeira parte do livro, ele tenta organizar alguma maneira de escapar da promessa feita 

pela mãe. No entanto, ele mesmo não consegue fazer nada a respeito, sendo salvo da 

vida de padre por meio de uma tecnicalidade: José Dias atenta para o fato de que a 

promessa da mãe falava de formar um menino para o seminário, não sendo este, 

necessariamente, Bentinho. Por fazer muito tempo que ela fez a promessa, ela acaba 

acreditando que a frase dita foi essa e adota outro menino para o seminário, livrando 

Bentinho da vida de padre e o deixando desimpedido para se casar com Capitu, que é o 

que acontece de fato. 

 Após esses acontecimentos, o narrador reconta como é a vida de casado com 

Capitu, em que há a presença constante do amigo Escobar (que também não virou padre 

e se casou com Sancha, uma amiga de infância de Capitu). A narração segue 

apresentando pequenos acontecimentos que mostram a vida de casados de Bentinho e 

Capitu, a qual era feliz, apesar de Bentinho demonstrar ocasionalmente o seu ciúme em 

relação a ela. Após alguns acontecimentos, o narrador passa a acreditar que a sua 

mulher está traindo-o com Escobar, o seu melhor amigo. Em um determinado momento, 

Capitu anuncia sua gravidez e, pouco depois, Escobar vem a falecer, vítima de um 

afogamento. Após o nascimento de seu filho, Ezequiel, Bentinho (o qual, nessa época, 

já estava mostrando o seu lado “casmurro”) não consegue amar a criança, pois acha que 

o filho é demasiado parecido com Escobar, reforçando a sua hipótese de traição. A 

situação se torna insustentável quando Bentinho quase mata o seu filho por 

envenenamento, desistindo no último segundo.  

 Capitu, farta da convivência desagradável com o marido, se separa dele e vai 

viver na Europa com o filho, onde ela vem a falecer. Anos mais tarde, Ezequiel, já 

adulto, visita o pai e é tratado de maneira cordial, porém distante, sem envolvimento 

emocional. Algum tempo depois, Ezequiel também morre devido a uma febre em uma 

viagem na Ásia. Solitário, rabugento e sem ninguém que realmente se importe com ele, 

o Dom Casmurro encerra suas reminiscências narrando tais acontecimentos infelizes. 
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5.1.3 – Dom Casmurro e os discos voadores 

 O mashup da obra clássica de Machado de Assis, escrito pelo autor Lucio 

Manfredi, traz uma narrativa semelhante ao que acontece em Dom Casmurro, porém usa 

caminhos diferentes para chegar a tramas, como o sentimento de traição que Bentinho 

sente em relação à Capitu, por exemplo. 

 O livro também possui as duas partes que foram mencionadas no subtópico 

anterior, mostrando, primeiramente, uma fase da vida de Bentinho na qual ele era jovem 

e se debatia contra a sua ida ao seminário. Essa primeira parte sofre poucas alterações 

em relação ao enredo matriz, pois a história acontece da mesma maneira em relação à 

obra machadiana, exceto por algumas inserções de elementos “estranhos” para 

Bentinho: o fato de sua mãe ter sido visitada pelo o que ela achou serem anjos (na 

verdade, eram alienígenas), que a engravidaram; alguma coisa que Bentinho vê ou ouve 

e que acha estranho, como alguns termos como Legislatura, Aquepalos e Anunaques; 

uma rivalidade que foge ao comum entre José Dias (que acaba por ser um androide 

controlado pelos anunaques) e Pádua (pai de Capitu, que era um aquepalo). 

 Tudo corre de maneira semelhante à história do livro: Bentinho se livra do 

seminário e se casa com Capitu, enquanto Escobar se casa com Sancha. É a partir da 

vida adulta de Bentinho que temos alterações significativas no enredo matriz. 

 Na noite de núpcias de Bentinho e Capitu, ele nota que ela não é 

anatomicamente normal, pois possui guelras nos ombros, semelhante a de peixes. 

Bentinho fica chocado e Capitu atribui tal característica uma deformidade, o que ele 

acaba por aceitar, sem desconfiar de que, na verdade, ela fazia parte de uma raça 

alienígena. 

 Os acontecimentos vão se desdobrando, Capitu passa muito tempo com Escobar 

e Bentinho, assim como em Dom Casmurro, começa a desconfiar deles e chega a segui-

los. Em uma dessas espiadas, Bentinho chega a uma praia, onde encontra José Dias e o 

corpo morto de Sancha, mulher de Escobar. Quando Bentinho se enche de dúvidas, um 

disco voador no qual Capitu e Escobar estão dentro aparece à sua vista e ele entra no 

disco, juntamente com José Dias. 

 No disco, Bentinho descobre que Capitu e Escobar são alienígenas conhecidos 

como aquepalos, enquanto José Dias é um androide que está na terra a mando de outra 
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raça alienígena, os anunaques.  Nesse momento, Bentinho fica em estado de choque, 

trecho da obra em que o elemento trash está mais característico, distanciando-se 

bastante de Dom Casmurro nesse aspecto. 

 É justamente nesse trecho – que já compreende o final do livro – no qual 

teremos todas as revelações em relação ao enredo do livro, já que tudo é apresentado de 

maneira muito misteriosa durante o desenvolvimento da trama. Na realidade, há uma 

guerra velada na terra entre duas espécies de alienígenas, aquepalos e anunaques, que 

remonta à criação da raça humana. Os humanos, de acordo com a história, foram 

criados pelos anunaques, uma raça alienígena que dominava planetas e usava a sua 

espécie nativa como gado. Os aquepalos, em consciência desse fato, também vieram à 

terra como uma espécie de “salvadores” da raça humana, buscando supervisionar o 

povo nativo da terra, mas sem usar uma abordagem tão escravagista como os 

anunaques. Estes se alimentam de emoções negativas, como o medo e o ódio, portanto, 

era do seu interesse manter a humanidade em um estado constante de tensão, sendo eles 

os responsáveis reais por todos os conflitos da terra. Assim, com a presença dessas duas 

raças na terra, iniciou-se a disputa, ou guerra, pela supervisão dos humanos. 

Tal guerra, entretanto, acontece sob a supervisão da Legislatura, uma terceira 

raça alienígena que corresponde à raça mais evoluída do universo e tem um poder de 

observação sobre todas as outras, já que é mais evoluída em todos os aspectos. Em uma 

espécie de jogo, a Legislatura estabelece que a disputa teria duas condições: que não 

houvesse confronto direto entre as raças em solo terrestre e que revelassem à raça 

humana quem realmente eram. Estabelecidas essas regras, cada raça criou uma maneira 

de permanecer na Terra sem ser descoberta.  

Os anunaques criaram androides que se assemelhavam à forma humana em 

termos de aparência, mas não necessariamente no quesito emocional, como é possível 

observar por meio da atuação de José Dias, o qual, apesar de manter o seu uso de 

superlativos, não possui o carisma da personagem de Dom Casmurro, sendo 

extremamente frio em alguns casos. Além disso, era interesse dos anunaques sempre 

criar seitas, grupos religiosos etc. para dividir cada vez mais os humanos. 

Já os aquepalos optaram pelo cruzamento entre espécies, modificando o seu 

código genético para ficarem fisicamente parecidos com os humanos, apesar de ainda 

manterem algumas características de sua raça (Capitu ainda tinha as guelras, por 
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exemplo), criando, dessa maneira, híbridos. Antes dessa estratégia, já havia ocorrido 

uma tentativa de se criar um retrovírus para programar uma mutação genética em larga 

escala, porém esse plano deu errado e os alienígenas acabaram criando a peste negra da 

Idade Média. 

Bentinho, ao receber essas informações, percebe que Capitu na verdade fora 

programada desde o seu nascimento para amá-lo a ter as características que lhe 

agradavam, pois ele era considerado um garanhão reprodutor pelos aquepalos. É a partir 

dessa informação que surge a certeza de que Ezequiel é filho dele, eliminando a questão 

presente em Dom Casmurro quanto à traição ou não de Capitu. Porém, introduz-se um 

novo “tipo” de traição, visto que Bentinho não consegue superar o fato de que ela não o 

amara voluntariamente, mas sim porque foi programada para tal. 

Enquanto ele absorve essas informações, a nave dos aquepalos em que todos 

estavam é atacada por uma nave dos anunaques e, durante o ataque, Escobar é alvejado 

por José Dias e morre. Capitu, no meio dessa confusão, também consegue pegar a arma 

e matar José Dias. Nesse momento, aparece a prima Justina na nave e ordena que os 

ataques cessem. Então, Bentinho percebe que ela sempre foi um membro da Legislatura. 

Em razão dos ataques realizados em espaço aéreo terrestre, Justina pune as raças 

alienígenas, impedindo-as de fazer qualquer coisa além de observar a raça humana por 

142 anos. Apenas após esse período, eles poderiam retomar suas atividades de tutela, 

pois a Legislatura já desconfiava de que os humanos pudessem cuidar de si mesmos. 

Após esses acontecimentos, Bentinho é transportado de volta à praia onde 

embarcou no disco e volta para casa, atônito. Lá, não encontra mais nenhum vestígio de 

Capitu ou Ezequiel e um vizinho informa que Escobar e Sancha haviam se mudado (o 

que também o surpreende, pois ele os tinha como mortos). 

 Outro ponto dissonante do livro em relação à obra original é o fato de que nem 

Ezequiel nem Capitu chegam a falecer, indo morar no planeta natal dos aquepalos. Mais 

tarde, chega o momento em que Ezequiel visita o pai, anos depois, para chamá-lo para 

morar lá também, convite o qual Bentinho recusa, acabando seus dias como em Dom 

Casmurro, passando a ser conhecido por meio de tal alcunha. 

No epílogo do livro, há um salto no tempo para o ano de 2012, em que encontramos 

o Dr. Simão Bacamarte (da obra “O Alienista”, também de Machado de Assis), que 
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examina um paciente chamado Felipe Cadique, o qual era um especialista na obra 

machadiana. Aos 53 anos, sua esposa o trai com seu melhor amigo e ele, como o 

especialista que é, imediatamente se associa com Dom Casmurro. Hibridizando a 

história com elementos alienígenas, ele cria o enredo que o leitor acabara de ler, 

sugestionando, com isso, que toda a narrativa foi fruto de uma mente delirante. Porém, a 

ultima frase do livro é “Dr Simão Bacamarte não gostava de dias de chuva. Eles sempre 

faziam as guelras em seus ombros latejarem” (Manfredi, 2010, p. 260), deixando a 

impressão de que não se tratava de uma ilusão, no fim das contas. 

 

5.2 – CONSTRUINDO INTERPRETAÇÕES 

Para efeitos de análise, trechos das duas obras serão comparados sob a 

perspectiva das seguintes categorias: 

 Excentricidade 

 Livre contato familiar 

 Alterações da narrativa 

 Personagens 

 

5.2.1 – Excentricidade 

 A excentricidade é uma das categorias mais marcantes na comparação das obras 

em análise, sobretudo quando pensamos na característica trash do mashup, como já foi 

visto anteriormente. Dessa maneira, podemos considerar o trash como um exemplo da 

excentricidade observada no fenômeno da carnavalização bakhtiniana, conforme 

observamos em alguns trechos a seguir. 

 Origem de José Dias 

Meu pai deixou ficar por isso mesmo. Já então, todos tinham se 

afeiçoado àquele homem de gestos rígidos e voz metálica. E assim, 

mesmo tendo confessado que era um impostor, José Dias continuou 

fazendo parte da família. Nunca chegou a dizer o que o fez mudar de 

ideia lá atrás, quando decidiu aceitar o convite d vir morar conosco de 

te tê-lo recusado. Prima Justina, que como toda viúva não conseguia 

resistir a um mexerico, especulava que alguma coisa séria deveria ter 
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acontecido ao agregado nesse tempo, alguma coisa que lhe abalara 

profundamente a saúde. A favor dessa teoria, apresentava um 

argumento que considerava irrefutável. É que, da primeira vez em que 

aparecera na fazenda, José dias não tinha aquele jeito mecânico de 

andar. Nem a voz metálica.  (MANFREDI, 2010, p 21) 

 No trecho acima, percebe-se que o evento que motivou a agregação de José Dias 

à família é o mesmo de DC: quando eles ainda moravam em uma fazenda, o pai de 

Bentinho, ainda vivo, recebe a visita de José Dias que, se intitulando médico, oferece 

tratamento a uma pessoa doente da fazenda e vai embora sem receber pagamento. Após 

algum tempo, ele retorna, admitindo não ser médico e que só curou o paciente por 

seguir um livro de medicina que carregava consigo. O pai de Bentinho, admirado com 

sua honestidade, vai deixando-o ficar até que ele se torna um agregado da família de 

fato, mesmo após a morte do pai de Bentinho. 

 A excentricidade aparece nos últimos períodos do trecho recortado, nos quais o 

autor aponta que José Dias não possuía aqueles trejeitos (andar mecânico e fala 

metálica) na primeira vez que em esteve na fazenda. Ou seja, diferentemente do José 

Dias da obra matriz, talvez essa personagem tivesse mesmo a intenção de voltar à 

fazenda apenas após um período mais longo, porém algum fator externo (ou, nesse caso, 

extraterrestre) o faz voltar ao recinto. O mais provável é que, no mashup, José Dias 

tenha sido, de fato, um médico, porém o seu corpo foi tomado e transformado em um 

androide pela raça dos anunaques para que ele pudesse vigiar Bentinho, que era um 

“garanhão reprodutor” aos olhos dos aquepalos, sua raça rival. Outro acontecimento que 

corrobora essa hipótese é o fato de que, ao final do livro, após Bentinho descobrir toda a 

trama alienígena e já não conviver mais com Capitu e Escobar (que eram alienígenas), 

há a aparição de um criado com um propósito inexplicável de trabalhar para Bentinho, 

criado esse que gosta muito de usar superlativos, assim como José Dias. 

 A subversão de DC citada pode ser observada sob a ótica da excentricidade 

carnavalesca, tendo em vista que houve uma inserção de várias características da cultura 

trash (androides, alienígenas, transmutação de corpos físicos em corpos robóticos) em 

um ambiente situado no Rio de Janeiro do século 19, período no qual o gênero de ficção 

científica ainda estava longe de se estabelecer nas nossas práticas discursivas. A 

excentricidade surge não apenas por meio da junção de dois mundos completamente 

opostos, mas também por meio do anacronismo de pensamentos: enquanto Machado de 

Assis pensava em um romance real, ambientado em uma época verossímil, o elemento 



78 
 

da ficção científica moderna aparece como um elemento completamente destoante. A 

princípio, esses universos não dialogariam, mas o fazem em DV. 

 

 Jornada no seminário 

Na narrativa da obra machadiana, podemos observar um trecho em que 

Bentinho, como resultado da promessa de sua mãe, passa a frequentar o seminário com 

o objetivo de se tornar padre (seguindo o desejo da mãe, diferente do seu desejo próprio, 

que estava longe do seminário). Tal frequência no seminário mostra-se como um 

período da vida do protagonista que só é marcante para ele porque é lá que ele conhece 

Escobar, o qual passará a fazer parte do resto da sua vida, até a morte do amigo e os 

eventos subsequentes. 

Quando observamos o mashup, percebemos que a trajetória de Bentinho é 

semelhante à de DC, porém há alguns eventos que dão pistas sutis sobre a presença de 

raças extraterrestres. É o que podemos ver no trecho abaixo, por exemplo, presente no 

capítulo “Protonotário apostólico” 

Enfim, apanhei os livros e fui para a sala, pronto para a lição. Quer 

dizer, pronto, pronto mesmo, eu não estava. Não tinha cabeça para 

ficar recitando declinações em latim. [...] Restava-me apenas respirar 

fundo e caminhar ao encontro da lição, com a dignidade de um 

condenado a caminho da forca. Brigassem comigo pela demora ou me 

perguntassem o porquê da cara, na hora veria o que dizer. 

- Não, não gosto da ideia. Melhor nos atermos ao plano original. 

- Pelo menos, contaríamos com a boa vontade do menino. 

Parei na entrada da sala. Era a segunda vez que me detinha ali para 

bisbilhotar uma conversa. Desta vez, os interlocutores eram José Dias 

e o Padre Cabral. 

- Não precisamos de boa vontade. Precisamos de obediência. 

- Que é sempre melhor conquistar pela boa vontade do que pela 

imposição. 

- Não. Lá ele estaria longe dos nossos olhos. 

- Não só dos nossos. 

Pausa. 

- Melhor mandar verificar seus circuitos, José Dias. Não me consta 

que contestar ordens faça parte da sua programação. 
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- Garanto que meus circuitos estão bem configurados. Estou apenas 

executando a minha função, que é a de calcular as melhores 

alternativas para cada processo. E há uma probabilidade de 75.9 por 

cento de que obriga-lo o levará a se rebelar. 

- Você não está levando em conta todas as variáveis. Há coisas das 

quais você não foi informado porque não lhe compete saber. 

    (MANFREDI, 2010, p. 77-78) 

 

No trecho acima, há a presença da excentricidade bakhitiniana de forma um 

pouco mais explícita do que na análise do item imediatamente anterior. No trecho 

destacado, há a menção direta de que José Dias possui alguma espécie de circuito 

programado para realizar ações determinadas, o que é um indício claro de que o 

personagem em questão não é humano. Esse fato também sugere que o Padre Cabral 

não seria humano, tendo em vista que ele tem conhecimento da verdadeira identidade de 

José Dias e fala de planos para o “menino” (que é Bentinho). O Padre parece saber mais 

ainda do que José Dias sobre o tal plano, o que indica que ele exerce uma posição 

superior a do agregado. 

No penúltimo trecho, o autor ainda fez uso de termos como “voz metálica” e 

“homem de gestos rígidos”, que são palavras dentro de um campo semântico o qual 

pode também dizer respeito a características humanas. Ou seja, os termos utilizados 

pelo autor são ambíguos, estando em uma intersecção entre características humanas e 

características de androides. 

Já no último trecho, há a menção a um “circuito” e a uma “programação” 

determinada. No contexto em que essas expressões são ditas, o autor já deixa bem mais 

claro que José Dias não é um ser humano (normal, pelo menos). Quando pensamos a 

linguagem de maneira concreta e utilizada cotidianamente, as expressões citadas estão 

situadas em uma esfera do discurso que trata de tecnologia, o que contrasta bastante 

com o tom e a contextualização de DC, apresentando-se, nesse caso, a excentricidade. 

Também, nesse trecho, é possível identificar traços de excentricidade quando se 

percebe que, mesmo a obra tratando de alienígenas, nenhuma das personagens ao redor 

deles parece saber que se tratam de seres de fora da terra (exceto a prima Justina, que já 

sabia por também ser extraterrestre). Ou seja, apesar da inspiração do autor no elemento 

trash de filmes como Alien (1979), temos aqui alienígenas inteligentes, que se 
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comunicam com os seres humanos e traçam planos que os envolvem, além de 

construírem um androide para auxiliá-los (trata-se dos anunaques, raça alienígena da 

qual o Padre Cabral faz parte).  

Sendo assim, há uma quebra de paradigma para o leitor no que diz respeito a que 

tipo de alienígena está presente no mashup da obra machadiana. Não só temos seres de 

outros planetas entre nós, mas eles também possuem uma tecnologia extremamente 

avançada até mesmo para os dias atuais. Cria-se, assim, uma diferença ainda maior 

quando pensamos essa mesma tecnologia em uma ambientação que se resume ao Rio de 

Janeiro do início do século XX. 

Outro indício inferido a partir do trecho em questão é o fato de haver uma 

hierarquia entre a raça de alienígenas criadores do androide José Dias. As expressões 

usadas fazem o leitor pensar que o Padre Cabral (que é um alienígena da raça anunaque) 

não está sozinho na Terra, deixando pistas sutis da grandiosidade dos planos que os 

alienígenas têm para os humanos. Juntando essa informação com a do parágrafo 

anterior, conclui-se que o autor retrata os alienígenas como uma raça superior aos 

humanos, em termos de conhecimento e de avanços tecnológicos. 

Ainda no mesmo capítulo, o autor faz uso da nomeação do Padre Cabral como 

“Protonotário apostólico”, evidenciando mais um caso de excentricidade. Conferimos 

no trecho abaixo: 

- Mas Padre Cabral – perguntou tio Cosme, retomando o fio da 

conversa -, o que faz exatamente um protonotário apostólico? 

- Ah, é um cargo belíssimo, uma honra, uma distinção raríssima! – 

atalhou José Dias, talvez para bajular, talvez apenas para manter-se 

coerente com o personagem que assumira perante a família. 

- Sim, José Dias, disto nós sabemos – cortou prima Justina. 

- Bom – pigarreou o sacerdote -, ele tem direito a ser chamado de 

“monsenhor”... 

- Só isso? Tio Cosme não conseguia esconder a decepção. 

- É na verdade mais uma distinção, como disse o nosso ilustre José 

Dias, do que propriamente um cargo. 

- Uma distinção raríssima! – repetiu o agregado. 

- Ainda que no meu caso, comentou o padre, em tom casual – a 

distinção venha acompanhada de certas responsabilidades 

especiais... 
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- É mesmo? Interessou-se mamãe. – Que tipo de responsabilidades? 

- Perdão monsenhor – interrompeu José Dias, antes que Padre Cabral 

pudesse responder -, mas o menino está esperando a lição de latim. 

   (Id. Ibid, p. 80-81) 

 

O trecho destacado indica mais uma excentricidade que o autor implementou ao 

se utilizar da especificidade da esfera na qual o termo “protonotário apostólico” 

acontece. Essa denominação, por ser específica da esfera religiosa, não é conhecida pelo 

público em geral. Dessa maneira, o autor se aproveita do título do capítulo em DC, 

mantendo o evento do anúncio do Padre Cabral como protonorário apostólico, mas com 

um propósito diferente. 

No caso de DV, podemos observar que, no exato momento em que o Padre 

Cabral iria citar as responsabilidades especiais que vinham junto ao seu cargo, ele é 

interrompido por José Dias. Este, por ser um androide aliado à raça de alienígenas dos 

anunaques, percebe que o Padre Cabral poderia revelar algum segredo vinculado à sua 

origem para os humanos, então, por isso, providencia a interrupção, impedindo o Padre 

Cabral de acabar falando o que não deveria. 

A excentricidade está presente no uso da expressão da esfera religiosa em 

questão. Enquanto, na realidade, o protonotário apostólico é apenas um título, o autor 

insinua que se trata de uma função especial designada para um alienígena (pelo menos 

no caso do Padre Cabral). Isto é, há duplo sentido na expressão em questão, que vai 

além de alguma conotação presente no mundo real, pois novamente há o diálogo com a 

influência trash, sugerindo a presença de alienígenas para o leitor. 

Essas duas passagens são marcantes no capítulo em questão, o intitulado de 

“Protonotário apostólico” (35 em DC e 30 em DV). Na obra de Machado de Assis, o 

capítulo é voltado para a o recente título do Padre Cabral, terminando com o desejo dos 

familiares de Bentinho de que um dia ele também venha a ter essa denominação. Já em 

DV, o enredo se desenrola de maneira semelhante, porém, como foi visto, o autor insere 

a conversa privada entre Padre Cabral e José Dias e também indica que o título de 

protonotário carrega responsabilidades especiais, as quais correspondem a atividades 

alienígenas, evidenciando o discurso de excentricidade em comparação ao capítulo 

anteriormente escrito por Machado de Assis. 
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 Aspecto físico de Capitu  

 

Como não poderia deixar de ser, Capitu desempenha um papel fundamental para 

o enredo de DV. Sendo assim, o mashup ressignifica a personagem, porém não no que 

diz respeito à sua personalidade (na primeira parte da obra, ao menos). Como já 

sabemos, DV a retrata como uma alienígena que foi concebida para ser esposa de 

Bentinho, visto como um bom espécime para reprodução pelos aquepalos, raça a qual 

Capitu pertence. Nesse sentido, então, a personalidade de Capitu em DV não é fruto do 

seu ser, como um sujeito que interage com o mundo e adquire experiências, mas de um 

arquétipo de características (qualidades e defeitos) que iriam fazer com que Bentinho se 

apaixonasse por ela, levando os dois a se casarem e terem filhos. 

 Sendo assim, na noite de seu casamento, quando Bentinho e Capitu caminham 

para a noite de núpcias, ele percebe algo errado com o aspecto físico de Capitu: 

Para falar dela, o leitor há de me perdoar, é preciso entrar em certos 

detalhes sobre a noite de núpcias. É assunto, particular, bem sei, não o 

tipo de coisa que se lança às páginas de um livro, mas neste caso, não 

me é possível evitar. 

Foi a primeira vez que vi os ombros de nus de Capitu. 

E em ambos, havia uma cicatriz. 

Mais do que uma cicatriz, uma fenda vermelha, que se assemelhava a 

um corte profundo. Não, melhor ainda: eram como as guelras nas 

laterais de um peixe. 

Recuei, horrorizado, lembrando-me do dia em que penteara os cabelos 

de Capitu, o dia do nosso primeiro beijo, e sentira-lhe qualquer coisa 

de estranho nas clavículas. 

- O quê... como... o quê...? – gaguejei. 

Sentada na beira do leito matrimonial, Capitu desviou os olhos para o 

chão, envergonhada. 

- São marcas de nascença – Capitu explicou, sem ousar me encarar. – 

Todos na família do meu pai tem. 

- O Pádua também? 

- Todos. 

- Mas você... Por que nunca me disse, Capitu? 

- Vergonha. Medo. Achei que não ia mais me querer – a voz 

embargada, Capitu à beira das lágrimas. 
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Eu me sentia enganado. Sentia-me traído. Capitu tinha um defeito, um 

defeito feio, e o escondera de mim. Não sei o que era mais doloroso, a 

mentira ou a visão das desagradáveis cicatrizes. 

Meus próprios ombros me doíam com o peso da revelação. 

E então as fendas se abriram. E fecharam. 

E abriram. E fecharam. 

Como guelras. 

- Desculpe, Bentinho, desculpe! – Capitu, vendo minha expressão, 

desabou no pranto. – Acontece quando eu fico nervosa! 

Meu olhar ia das cicatrizes boquiabertas para as lágrimas que me 

escorriam pelo rosto. Eu não sabia o que fazer. Não sabia o que 

pensar. Não sabia nem o que sentir. 

- Vai pedir para anular o casamento? 

Não respondi. Ia das lágrimas para as cicatrizes. 

- Ainda está em tempo. 

Passou-me pela cabeça tudo o que havíamos enfrentado para ficarmos 

juntos. 

(Capitu tinha cicatrizes.) 

As batalhas que travamos, o sofrimento que suportamos. 

(Capitu tinha cicatrizes que pareciam guelras). 

A saudade que eu sentira dela no seminário, a vertigem que me davam 

seus olhos de ressaca. 

(Capitu tinha cicatrizes que pareciam guelras e ficavam abrindo e 

fechando.) 

A vertigem que me davam seus olhos de ressaca. 

(Capitu tinha...) 

Olhos de ressaca. 

Não, eu não poderia viver sem aqueles olhos, sem respirar aquela 

vertigem [...] 

(MANFREDI, 2010, p. 182-183) 

 

Após a leitura desse trecho, nota-se que Bentinho ainda não tinha noção de que 

Capitu possuía as supostas cicatrizes, as quais, na verdade, correspondem a traços 

vestigiais do corpo dos alienígenas da raça aquepalos. Mesmo após inúmeras 

modificações genéticas e experimentos para se tornar o mais semelhante possível à 
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forma dos humanos (para os fins reprodutivos), eles não conseguiram deixar para trás 

esse vestígio, e é por essa razão que Capitu afirma que toda a sua família paterna possui 

a “marca de nascença”, pois o seu pai e seus descendentes também são aquepalos. 

Também podemos perceber, através da reação de Bentinho e da descrição feita 

pelo autor, que as cicatrizes de Capitu não são cicatrizes condizentes com o corpo 

humano, já que elas abrem e fecham quando ela fica nervosa, o que não corresponde a 

uma cicatriz de um ferimento qualquer. A imagem retratada de Capitu, nesse momento, 

desperta reações completamente opostas em Bentinho. Por um lado, ele ainda continua 

sendo aquela criança que é e sempre foi apaixonado pela sua vizinha; por outro, ele se 

encontrado estarrecido e com sentimento de repugnância devido à descoberta recente. 

Essa mistura de sentimentos causa a hesitação que o leitor acompanha no trecho 

destacado, até que Bentinho decide deixar de lado esse defeito e continuar seu 

relacionamento com ela. 

O defeito em questão traz para a obra o aspecto trash de maneira bizarra, 

porque, mesmo que a mitologia dos humanos compreenda o conceito de 

antropozoomorfismo, e mesmo que, dentro desse conceito, estejam compreendidos 

seres como sereias, os quais possuem a parte de baixo do corpo igual a dos peixes, a 

característica das guelras dos peixes traz um novo aspecto para essa visão. 

As guelras são os órgãos da respiração dos peixes, ou seja, é lá que se realizam 

as trocas gasosas entre o sangue e a linfa dos seus portadores e a água. A presença de tal 

estrutura no corpo humano corresponde ao conceito da excentricidade carnavalesca, 

uma vez que se enquadra no domínio do que é bizarro, em uma das formas mais diretas 

de se produzir cultura trash de que se há conhecimento: através da modificação do 

corpo, seja ela através de modificação inorgânica (como a serra elétrica acoplada ao 

braço de Ash em EvilDead - 1981) ou de modificação orgânica (as transformações 

sofridas no corpo do protagonista Melvin através de um acidente com lixo tóxico em O 

Vingador tóxico – 1984). 

Dessa maneira, a excentricidade fica caracterizada de maneira marcante em 

Capitu, inserindo uma das formas mais cruas de se produzir cultura trash em uma das 

personagens mais importantes de toda a narrativa. O autor expõe o aspecto bizarro do 

corpo de Capitu de uma forma diferente de como vinha retratando os aspectos 

extraterrestres dos personagens até o momento, visto que sempre trazia características 
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alienígenas dos personagens de maneira velada, através de pistas e indicações, como 

mostraram os exemplos anteriores dessa categoria de análise. Sendo assim, de certa 

forma, o autor escolhe, para o momento em que se apresenta a deformidade corporal 

explícita, envolver uma personagem central na trama, conferindo ainda mais 

importância a esse trecho. 

O corpo grotesco de Capitu pode ser definido, segundo Bakhtin, como um objeto 

de insatisfação, ou seja, de incômodo, porque “vem de ser a imagem impossível e 

inverossímil” (BAKHTIN, 2010, p. 267). No caso de Capitu, o incômodo é causado 

pelas guelras, as quais, nos peixes, são estruturas abertas, ou seja, revelam as entranhas 

da criatura. Teríamos, a esse respeito, o que Bakhtin chama de “aspecto topográfico 

essencial da hierarquia corporal às avessas” (p. 270), pois as entranhas de Capitu são 

expostas através dessa estrutura, quando deveriam estar dentro do corpo humano.  

 

 Confronto entre alienígenas  

Como foi explicitado, no enredo de DV, um dos trechos finais da narrativa 

envolve um conflito que acontece fora da Terra entre seres extraterrestres das raças 

anunaque e aquepalos. Além disso, estavam presentes o androide José Dias e Bentinho, 

sendo supervisionados pela prima Justina, um ser de uma terceira raça alienígena 

denominada Legislatura, a mais avançada do universo. Essa cadeia de eventos 

encaminha o desfecho do mashup, sendo, assim, um dos momentos marcantes da obra. 

A excentricidade bakhtiniana está presente em grande parte desse confronto, 

como podemos observar no trecho a seguir, no qual Bentinho foi abduzido e está na 

nave dos aquepalos. Lá, ele visualiza um espécime genuíno dessa raça de alienígenas, 

diferente de Capitu e Escobar, que são alienígenas geneticamente modificados. 

Era muito diferente do que Sancha descrevera, ou do que eu imaginara 

a partir do que Sancha descrevera. Para começar, não tinha pernas, e 

os quatro braços, longos e esguios, agitavam-se no líquido como 

tentáculos, manipulando controles que ocupavam a faixa central do 

cilindro. A parte superior da cabeça terminava em quatro filamentos 

delgados, não dessemelhantes aos bigodes de um gato ou às antenas 

de uma borboleta. Já a parte de baixo alongava-se e afilava-se até se 

tornar um legítimo rabo de peixe. O corpo, coberto de escamas 

redondas, era da cor da prata. Os olhos eram duas esferas negras 

engastadas num rosto sem nariz, com uma boca que consistia em 

pouco mais do que um talho reto. 
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Nas laterais, sobre o primeiro par de braços, uma dupla de guelras 

idênticas às de Capitu. 

Foram as guelras, mais do que qualquer outro detalhe de sua aparência 

monstruosa, que fizeram meu estômago se torcer, convulsionar. 

Acabei caído de joelhos, vomitando sobre o assoalho brilhante. 

(MANFREDI, 2010, p. 236-237) 

 

Bentinho testemunha o que os aquepalos chamam de Nommo-Dagon, que 

consiste em um piloto/sacerdote da nave em que está Bentinho. Antes do confronto 

propriamente dito, essa visão que Bentinho tem da criatura é representativa para a 

excentricidade da obra, pois é quando o autor apresenta um alienígena em sua forma 

original, que possui um aspecto tão monstruoso que faz Bentinho vomitar. 

A reação do nojo é característica marcante quando pensamos em cinema e 

cultura trash em geral, coincidindo com o aspecto grotesco celebrado na carnavalização 

bakhtiniana. O trecho apresentado é o ápice desses dois aspectos, já que possui ambas 

as características enviesadas dentro dele. Filmes como A mosca (1986) e A bolha 

(1988), por exemplo, se assemelham ao excerto mencionado no que diz respeito à 

exposição da mostruosidade, causando a sensação de enojamento no telespectador, 

reação semelhante à de Bentinho quando observa o alienígena. 

A descrição do alienígena feita pelo autor retrata-o como quimera, juntando 

partes de animais diferentes para inventar uma criatura completamente distinta das 

partes que a criaram (o autor menciona peixes, gatos e borboletas, além de descrever a 

criatura com tentáculos, remetendo ao polvo/lula). Assim, a criatura não é nenhum 

desses animais como um todo, mas possui parte de todos eles.   

Quando contextualizamos o trecho mencionado no ambiente do Rio de Janeiro 

do início do século XX, o contraste de culturas é ainda maior. Isso acontece não apenas 

porque o elemento extraterrestre é inserido na narrativa, mas também por causa do 

contexto social sob o qual Machado de Assis escreveu sua obra. Nela, Machado retrata 

personagens sob a ótica psicológica, com um tom sempre realista e cotidiano, ou seja, 

algo que pode acontecer com qualquer um, o que não é o caso do ambiente retratado 

pelo mashup.  
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Após essa breve descrição da criatura vista por Bentinho, se inicia uma 

sequência de ações que possuem algumas consequências, conforme se observa no 

seguinte trecho: 

O leitor não terá esquecido que, mais atrás, descrevi o disco aquepalo 

como tendo a forma de dois pratos emborcados. Pois o veículo dos 

anunaques era bem diferente. Assemelhava-se mais a uma xícara de 

café emborcada sobre o pires. Uma xícara vermelha, diga-se de 

passagem, que teria sido de péssimo gosto na louça de qualquer 

residência. 

- Há de ser a cavalaria chegando para me resgatar – comentou o 

androide. 

Mas, apesar das palavras esperançosas de José Dias, os anunaques não 

davam a impressão de estarem muito preocupados com nosso ilustre 

passageiro. Da xícara de café saltou um relâmpago que num átimo já 

cruzara o espaço entre as duas naves. O disco aquepalo estremeceu 

com o impacto. 

- Escudos em 70% - anunciou a voz incorpórea do teto. E logo depois: 

- Canhões de plasma acionados. 

Duas bolas de fogo partiram do disco e voaram na direção da xícara, 

que desviou-se para o lado. A primeira bola passou direto, indo-se 

perder no espaço. A segunda atingiu-a de raspão. A xícara revidou. O 

disco revidou o revide. E assim continuaram, como dois rufiões 

trocando sopapos no meio da rua.  

- Escudos em 30% - a voz declarou ao cabo de algum tempo. Já agora 

os impactos faziam com que o disco se chacoalhasse todo. E foi numa 

dessas chacoalhadas que aconteceu. 

Escobar desequilibrou-se. Amparou-o Capitu. José Dias moveu-se 

com velocidade tal que só mesmo uma máquina seria capaz de igualar. 

Saltou para a frente e meteu a mão na lateral do cinto de Escobar. A 

mão voltou empunhando a pistola. O dedo pressionou o gatilho. O 

cano da arma cuspiu um irmão mais novo dos relâmpagos trocados lá 

fora.  

Escobar tombou.  

(Id. Ibid, p. 237-238) 

 

Do trecho destacado, o primeiro aspecto que merece ser observado é o fato de 

haver um confronto físico no mashup de uma obra que, em seu enredo matriz, não 

apresenta nenhum aspecto de ação frenética. A obra machadiana é um romance com 

foco nos pensamentos e no estado psicológico dos personagens, de modo que o 

encadeamento de ações acontece de maneira diluída durante todo o livro, não 
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envolvendo nenhuma sequência de confronto físico. O mashup, por outro lado, adota a 

postura de narrar várias ações em sequência, principalmente no arco final do livro, 

como no capítulo “A xícara de café”, de onde o trecho foi destacado,  

Esse capítulo possui duas abordagens diferentes: em DC, ele retrata o momento 

em que Bentinho tem pensamentos homicidas em relação a seu filho, pois planejava 

envenená-lo com uma substância tóxica, arrependendo-se no último instante e retirando 

o veneno do menino; já em DV, o título é o mesmo, porém os capítulos são 

completamente diferentes, uma vez que a xicara de café em questão diz respeito ao 

formato da nave dos anunaques, não tendo nenhuma relação com o capítulo de DC. 

A excentricidade bakhtiniana mostra-se presente no trecho destacado quando as 

naves espaciais aparecem e, posteriormente, os alienígenas na nave dos aquepalos 

entram em confronto. O enfrentamento das naves espaciais é uma demonstração de 

tecnologia muito avançada por parte dos extraterrestres, já que elas atiram raios e 

canhões de plasma, além de possuírem escudos para esse tipo de ataque. Apesar de não 

ser um elemento muito recorrente em filmes trash, uma batalha no espaço sideral 

definitivamente pode ser qualificada como uma excentricidade dentro do universo de 

Dom Casmurro. O assassinato de Escobar por parte de José Dias revela mais uma faceta 

tecnológica dos alienígenas, pois o disco voador dispara raios parecidos com os que o 

autor descreveu no confronto entre as naves. 

 

5.2.2 – Livre contato familiar 

 Essa categoria, como já foi explicitado no capítulo da metodologia, retrata 

excertos em que observamos a convivência de elementos opostos no livre contato 

familiar bakhtiniano, característico da sua cosmovisão carnavalesca, que une e traz a 

convivência entre o alto e o baixo, o gordo e o magro, o rico e o pobre. No caso dessa 

análise, a união que corresponde ao livre contato familiar é a de ambientes: o Rio de 

Janeiro burguês do início do século XX e o ambiente alienígena, às vezes sobrenatural, 

retratado na cultura trash de maneira geral.  

 Também é válido ressaltar que, mesmo se tratando de uma ocasião de livre 

contato familiar, algumas vezes ela aparece de maneira velada, deixando apenas dúvidas 
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e suspeitas para o protagonista Bentinho, que são confirmadas e reveladas nas partes 

finais do mashup.  

 

 A promessa 

Esse é o nome do capítulo presente nas duas obras (o 11em DC e o 9 em DV). 

Tal capítulo irá explicar o porquê de Dona Glória prometer Bentinho ao seminário. 

Machado de Assis esclarece: “Tendo-lhe nascido morto o primeiro filho, minha mãe 

pegou-se em Deus para que o segundo vingasse, prometendo, se fosse varão, metê-lo na 

Igreja. Talvez esperasse uma menina.” (ASSIS, 2008). Por isso, a narrativa de ambas as 

obras inicia-se com a discussão da ideia de mandar Bentinho para o seminário.  

Em DC, não há detalhes sobre a gravidez de Dona Glória. Entretanto, em DV, 

após a Dona Glória fazer a promessa de mandar seu filho à Igreja, ela recebe a visita de 

criaturas que, segundo ela, são anjos que vieram em seus sonhos. A descrição dos 

acontecimentos é narrada da seguinte maneira: 

Os anjos, ou fosse lá o que fossem, eram três, como que simbolizando 

(supôs minha mãe) as três pessoas da Santíssima Trindade. Um deles 

inclinou-se para ela e de sua mão saiu uma luz ainda mais brilhante do 

que a que já iluminava o aposento e que se irradiou sobre o ventre de 

mamãe, então, flutuando no ar, surgiu a imagem de um bebê todo 

encolhido e ela soube na hora que o bebê era eu, tal como estava 

dentro da barriga. (MANFREDI, 2010, p. 29) 

O livre contato familiar está velado, nesse caso, pelo fato de a mãe de Bentinho 

achar que a sequência de acontecimentos descrita acima ocorre durante um sonho. 

Porém, como já é sabido, Capitu, como alienígena, fora programada para ser tudo o que 

Bentinho procuraria em uma pessoa. Com base nisso, o mais provável é que os tais 

“anjos” fossem alienígenas da raça de Capitu (aquepalos), que buscavam assegurar que 

Dona Glória não tivesse outro filho natimorto para que ele crescesse e reproduzisse com 

Capitu. 

Também é interessante observar que há um diálogo entre as obras no que diz 

respeito ao aspecto religioso. Dona Glória, religiosa fervorosa, prometeu o seu filho a 

Deus nas duas obras. Entretanto, em DV, ela julga ter tido a visita de anjos, mesmo com 

indícios de que o que acontecia era real, pois o autor menciona que “O sonho era tão 
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realista que mamãe podia ouvir os roncos do meu pai” (MANFREDI, 2010). Ela 

também julgou as criaturas como anjos por causa da sua crença, mas não houve 

nenhuma indicação de que eram criaturas divinas, visto que elas não falaram nada que 

Dona Glória pudesse entender. O fato de o capítulo ser apresentado por Bentinho 

recontando uma história que lhe foi contada por sua mãe faz com que o excêntrico 

carnavalesco esteja um pouco mais velado, já que não foi o protagonista que 

testemunhou o evento. 

 

 Disputa entre Pádua e José Dias  

 

Durante a leitura do mashup, percebe-se, especialmente no capítulo 24, 

intitulado de “O santíssimo”, que José Dias possui uma espécie de disputa com o Pádua, 

pai de Capitu. Com o desencadeamento de ações, o motivo da rixa é revelado ao leitor: 

enquanto Pádua era um alienígena da raça aquepalo, José Dias era um androide que fora 

programado pelos anunaques para manter a vigilância de Bentinho e impedir que ele se 

relacionasse com os aquepalos. O ápice dessa briga velada acontece durante uma 

procissão. Enquanto Bentinho é acompanhado por José Dias, eles são surpreendidos 

pela presença de Pádua, conforme o trecho abaixo: 

 

Era o Pádua. 

- Boas tardes, Sr. José Dias – cumprimentou o Pádua, levando a mão à 

aba do chapéu. – Como vai, Bentinho? 

Acenei pra ele, mas José Dias se recusou a responder. 

- Não é uma feliz coincidência nos encontrarmos aqui? – sorriu o pai 

de Capitu, sem se deixar intimidar pela expressão carrancuda do 

agregado. 

- Eu não chamaria de feliz. Muito menos de coincidência – retrucou 

José Dias, no limite da grosseria. Fiquei chocado. Nunca o ouvira falar 

a ninguém com uma voz tão dura. Mas o Pádua apenas deu uma 

gargalhada. 

- Acha o que? Que eu estou seguindo os dois? 

José Dias deu a impressão de que iria responder qualquer coisa, mas 

mudou de ideia. Os dois homens ficaram se encarando, imóveis, os 

olhos se medindo, feito um par de soldados prestes a iniciar combate 

no campo de batalha. A estranha cena já principiara a chamar a 

atenção das pessoas que aguardavam o início da procissão. O padre 
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olhou para nós com as sobrancelhas franzidas. O sacristão se retesou, 

preparando-se para apartar a briga, caso a situação se degenerasse. Eu 

não sabia o que fazer. 

- Cavalheiros, por favor – disse o padre. – O santíssimo. 

Em respeito à imagem do Santo ou com receio da represália do padre, 

os dois desarmaram a pose de galos de briga. Mas a tensão continuava 

lá, latente, visível, feito uma corda esticada até quase o ponto de 

rebentar. 

 (MANFREDI, 2010, p. 63-64) 

 

No trecho acima é possível observar os ânimos exaltados entre Pádua e José 

Dias, de maneira que o sacerdote precisa intervir para que os dois não venham a brigar. 

Considerando a ocasião em que as personagens se encontravam, ou seja, em uma 

procissão, um evento religioso que busca a demonstração da adoração de alguma figura 

religiosa, não é esperado que lá acontecessem brigas ou tensões como a que houve entre 

as personagens mencionadas. 

O livre contato familiar é identificado no trecho quando o leitor percebe que há a 

presença de uma alienígena e de um androide que estão apenas encenando todas as suas 

ações para poderem se misturar e passarem despercebidos entre os religiosos que 

estavam na procissão. Assim, caracterizamos uma combinação de elementos distintos: o 

típico indivíduo religioso, que participa de procissões, e os extraterrestres que, na 

realidade, não possuem a mesma crença dos que estão no evento. Inclui-se, nesse último 

grupo, um androide que sequer possui consciência própria, sendo uma máquina 

programada para executar uma quantidade determinada de ações de acordo com os 

costumes da família de Bentinho e de todos os que se envolviam com ela de alguma 

maneira. 

Na sequência da narração, após o término da procissão, José Dias ainda deixa 

escapar uma frase, que Bentinho ouve: “- Malditos aquepalos – ouvi-o resmungar 

entredentes” (MANFREDI, 2010, p 65). Isso gera uma série de questionamentos no 

protagonista, os quais José Dias disfarça e muda de assunto. Sendo assim, o livre 

contato familiar, que ficou velado durante a procissão (pois ninguém sabia o motivo da 

tensão entre os personagens), revela-se através dessa afirmação de José Dias. Este 

consegue contornar a situação, deixando o momento da revelação para o próximo tópico 

de análise. 
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 Contatos de 4º grau  

Durante o confronto final dos alienígenas na espaçonave dos aquepalos (a 

mesma ocasião que abordamos no último ponto da categoria de excentricidade, o 

“Confronto entre alienígenas”), observamos o estarrecimento de Bentinho ao descobrir 

as verdadeiras origens e motivações dos seres que o rodearam durante toda a sua vida. 

Bentinho, nesse momento, abre sua mente para toda a explicação a que o leitor terá 

acesso nos últimos capítulos da história. 

Durante esses eventos, Bentinho descobre que José Dias, o eterno agregado de 

sua família, é um andróide. Essa descoberta anunciada no seguinte trecho, em que 

Escobar consegue apertar o um ponto específico do pescoço da máquina que mostra seu 

aparato eletrônico: 

E, com um movimento rápido da mão direita, antes que o agregado 

pudesse se esquivar tocou-lhe um ponto do pescoço. Ouviu-se um 

ruído metálico e o peito de José Dias se abriu, revelando uma 

cavidade na qual, em vez de coração e pulmões, via-se um painel 

cheio de objetos cuja natureza e função me eram completamente 

desconhecido. 

- Como vê – disse-me Escobar -, somos mais humanos que José Dias. 

Pelo menos, temos sangue. 

Aproximei-me, entre fascinado e horrorizado, enquanto José Dias 

tornava a tocar o pescoço. O peito fechou-se e, cheio de dignidade, ele 

recompôs a camisa, que correra para o lado quando a cavidade se 

abrira. 

- Quem... o quê... 

Foi Capitu quem respondeu: 

- O termo técnico é androide. 

(MANFREDI, 2010, p. 224) 

O trecho denota a surpresa de Bentinho ao descobrir a verdade, e o livre contato 

familiar se manifesta a partir da justaposição de um humano a um androide, que é uma 

máquina com um aspecto humanoide, como nos é apresentado em filmes como Blade 

Runner (1982). A existência de uma máquina com uma inteligência artificial, 

competente o suficiente para se passar por humano, mesmo sendo, na verdade, um 

elemento inorgânico, demonstra o avanço da tecnologia anunaque e representa um 

aspecto do livre contato familiar bakhtiniano. 
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Outro viés de oposição justaposta observado refere-se ao fato de que, José dias, 

por ser um androide, é capaz de se passar por um ser humano de maneira despercebida. 

Porém, ele comete alguns equívocos (como no tópico anterior, na briga com Pádua), os 

quais mostram que ele é uma máquina acima de tudo, ou seja, obedece ao que lhe fora 

programado previamente, não necessariamente demonstrando algum tipo de empatia ou 

sentimento.  

Isso contrasta, principalmente, com as reações de Bentinho durante os eventos 

finais do livro, quando ele está no disco voador, pois o futuro Dom Casmurro passa por 

um turbilhão de emoções e revelações e as suas reações são apropriadas para que se 

encontra em tal situação. Enquanto isso, podemos perceber que, mesmo como o seu 

segredo revelado, José Dias não esboça uma reação condizente com a humana, 

calmamente fechando o seu peito e recolocando a camisa que foi desabotoada. A 

dualidade que envolve a frieza e indiferença de José Dias e as emoções de Bentinho 

parece caracterizar, novamente, o livre contato familiar. 

A categoria de livre contrato familiar também pode ser observada no trecho em 

que Bentinho conhece um aquepalo genuíno (o primeiro trecho destacado no ponto “O 

confronto entre alienígenas”, na categoria de excentricidade). Nele, é possível perceber 

a reação de nojo por parte do protagonista, culminando no seu vômito. Além da 

excentricidade identificada no trecho e comentada no tópico anterior, também é possível 

verificar o livre contato familiar entre o grotesco e o belo, o que na diz respeito à 

aparência física de Bentinho em si, mas à justaposição entre a figura do humano – 

representando o belo – e uma figura monstruosa, que representa o aspecto grotesco. 

 

 O convite de Ezequiel (para morar em outro planeta!) 

 

Após os eventos ocorridos na nave espacial, testemunhamos o nascimento do 

Dom Casmurro: ao se sentir traído pelo fato de que Capitu tinha sido concebida para 

sentir atração por ele e que seu amor não tinha sido algo genuíno, Bento Santiago passa 

a ser recluso e casmurro, da mesma maneira que acontece em DC. Uma das diferenças 

entre o mahup e a obra original está no fato de que Capitu se muda não para a Europa, 

mas para o planeta natal dos aquepalos. 
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Quando a história do mashup se encaminha para o seu final, assim como em DC, 

Dom Casmurro recebe a visita do seu filho. Em DV, contudo, Ezequiel o convida para 

morar no planeta natal dos aquepalos, chamado Abzu, conforme nos mostra o excerto 

abaixo: 

 

[Bento Santiago] Ofereci-lhe uma taça de vinho. Ele recusou. 

- Mas, com a trégua que a legislatura impôs a aquepalos e anunaques, 

não há muito que fazer cá pela Terra. Só vigiar, observar e estudar. 

Não é ruim, mas após algum tempo, entedia. Ando pensando em me 

juntar a mamãe no Abzu. 

Assenti. Parecia uma boa ideia. 

- Por que não vem conosco? 

Creio que a surpresa me fez recuar um ou dois passos. 

- Eu? 

- Mamãe, bem sei, gostaria. 

Como não haveria de gostar, pensei, se cada célula do corpo de Capitu 

havia sido predisposta a reagir à minha presença? Balancei a cabeça. 

- Não, Ezequiel. Agradeço, mas não posso. 

- Por quê? 

De que modo poderia explicar-lhe? Há coisas que se quebram e 

conserta-se. Há coisas que, uma vez quebradas, não têm mais 

conserto. E há as coisas que não têm conserto porque são perfeitas 

demais e é este o seu defeito. A vontade de rever Capitu gritava em 

minhas vísceras e, no entanto, a quem pertencia aquele grito? Não a 

mim. Era uma excrescência, um corpo estranho entranhado em meu 

corpo, plantado pelos aquepalos como parte de um programa, uma 

estratégia, uma engrenagem da qual eu e meus sentimentos não 

passávamos de peças. Não, não tinha como explicar-lhe. 

- Porque não – respondi simplesmente. 

Ele sorriu e, por uma fração, o sorriso me trouxe de volta o 

Ezequielzinho que se deleitava com a mãe na banheira da casa na 

Glória. 

- “Porque não” não é resposta. 

Devolvi-lhe o sorriso, mas o meu era tingido com as tintas da 

amargura e os sobretons da melancolia. 

- É a única que tenho. 

(MANFREDI, 2010, p. 253-254) 
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Como podemos observar na passagem, Bentinho recusa o convite do seu filho 

por manter a convicção de que o romance que viveu com Capitu não era genuíno. 

Ezequiel, após passar um tempo na Terra, decide se juntar à mãe no planeta natal de sua 

raça e chama também o pai. Tal acontecimento caracteriza o livre contato familiar 

porque dá ao leitor a ideia de um humano morando no meio de vários alienígenas, os 

quais, provavelmente, se pareceriam mais com o que Bentinho viu na nave espacial 

alguns capítulos antes (ou seja, uma monstruosidade) do que com os híbridos 

humanoides que foram criados para conviver com os humanos na Terra. 

Nesse caso, haveria uma inversão dos valores: provavelmente, nesse contexto, 

Dom Casmurro é que iria ser tido como grotesco, pois seria diferente dos habitantes do 

local, e não o contrário. De qualquer maneira, a ideia sugerida é capaz de entrar em 

diálogo com o leitor de uma maneira carnavalesca, levando-o a imaginar um ambiente 

no qual o ser humano é objeto de escárnio por ser diferente a todos os outros habitantes. 

 

5.2.3 – Alterações da narrativa 

 Para o autor de Dom Casmurro e os discos voadores, certamente é um desafio 

reescrever a história consagrada sobre o casamento e a separação de Bentinho e Capitu. 

Ele deve não só transpor o elemento trash para a obra mashup, mas também adaptar a 

obra para que ele consiga cumprir as suas intenções comunicativas e dialogar com DC 

da maneira que deseja. Para esse fim, o autor precisa fazer alterações em alguns 

aspectos do enredo machadiano, pois, novamente, não se trata de um simples acréscimo 

do elemento trash na obra. Tais alterações estabelecem relações dialógicas com DC e é 

importante explorar algumas delas para que compreenda melhor a relação entre as duas 

narrativas. A seguir, apresentamos algumas mudanças no mashup, umas curiosas e 

outras que auxiliam no entendimento final do enredo. 

 

 As observações de Tio Cosme 

Para iniciar a obra, o autor, dialogando com o leitor e inserindo-o na 

ambientação carnavalesca imaginada, dá a tio Cosme uma função que ele não exercia na 
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obra escrita por Machado de Assis. No capítulo “tio Cosme”, de DC, Bentinho 

apresenta apenas uma breve descrição do personagem, dando a entender que ele não terá 

tanto destaque no decorrer da narrativa: tio Cosme era um advogado o qual, quando não 

estava trabalhando (algo que fazia sem a paixão que outrora tivera), ficava em casa 

entretendo-se com jogos. 

Em DV, tio Cosme não tem um papel muito maior do que em DC: o capítulo de 

sua descrição e o seguinte (chamado A chegada, que não existe em DC) não tratam 

tanto da personagem em si, mas de um acontecimento que marcou a sua vida. Além 

disso, enquanto em DC o hobbie de Tio Cosme são os jogos, em DV, ele é um grande 

admirador do espaço sideral e, em função disso, passava horas no seu telescópio. Ele 

sempre dava aulas sobre constelações a Bentinho por puro prazer de falar sobre o 

assunto, já que o seu sobrinho não se interessava por isso, na verdade. 

Em DV, explica-se que, no dia anterior à chegada da família Pádua à vizinhança, 

o tio Cosme teve uma visão que jamais esqueceu, mesmo já estando velho (tinha 

dificuldade até mesmo de lembrar o próprio nome). Em uma de suas observações 

noturnas casuais, ele percebeu um objeto, o qual julgou, de início, ser uma estrela 

cadente; depois percebeu ser um disco de bronze, com um tamanho imenso. 

Com essa alteração no enredo, como a visão de tio Cosme se deu no dia anterior 

à chegada dos Pádua, somos levados a crer que o tal disco visto pelo tio Cosme era 

deles, pois já sabemos que a família Pádua era uma raça alienígena e que Capitu, assim 

como seu pai, eram híbridos de cruzamento entre humanos e aquepalos. Tal inserção na 

narrativa é importante para termos condições de compreender que alguém da família 

Pádua não seria do planeta Terra, alimentando a suspeita que o leitor possui durante 

toda a primeira parte do livro, até a saída de Bentinho do seminário. 

Essa inserção no enredo é importante não apenas por si mesma, mas também 

porque dialoga com DC, acrescentando um tom maior de suspense à história de 

Bentinho, principalmente na primeira parte da obra. Essa mudança amplia ainda o foco 

geral da história, pois percebemos que, além da trajetória de Bentinho até o seu 

casamento com Capitu, haverá um segundo núcleo de ações, as quais são mais veladas 

na primeira parte do livro e reveladas completamente no final. Dessa maneira, podemos 

enxergar um movimento de ampliação dos discursos, caracterizando uma força 
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centrífuga que direciona o leitor para focos diferentes, os quais convergem ao final da 

história. 

 

 Aceito a teoria/Aceito a teoria? 

O capítulo X de DC chama-se Aceito a teoria, e trata da aceitação de Bentinho 

quanto à teoria, apresentada no capítulo anterior, por um “velho tenor italiano”. O 

narrador insere essa discussão por julgá-la interessante para o leitor, tendo em vista a 

sua extensão. Segundo essa teoria, a vida seria semelhante a uma ópera, conforme 

aponta o narrador: “Agora é que eu ia começar a minha ópera. ‘A vida é uma ópera’, 

dizia-me um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu... E explicou-me um dia a 

definição, em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la; é só um 

capítulo”. (ASSIS, 2008). 

Durante o capítulo, o tenor dá a sua explicação. No capítulo seguinte (o décimo), 

um capítulo curto, de dois parágrafos, Bentinho explica que aceitou a teoria. 

Em contrapartida, em DV, o autor usa essa sequência com outro propósito: nesse 

livro, o capitulo correspondente é o 8 e se chama Aceito a teoria? em vez de Aceito a 

teoria. No capítulo anterior de DV, chamado “A teoria”, retrata-se tio Cosme 

explicando a Bentinho o disco voador que tinha visto em capítulos anteriores. Nesse 

caso, o capítulo é usado não para que Bentinho aceite uma teoria, mas para questionar a 

sua veracidade, pois no universo de DV os aliens inicialmente não passam de uma 

lenda. 

Assim, podemos perceber que, apesar de manterem o mesmo nome, há um 

distanciamento entre os capítulos do mashup e da obra original por meio um de ponto 

de interrogação, a qual dialoga de maneira subversiva em relação à DC, novamente 

inserindo elementos sobrenaturais. Porém, como Bentinho ainda não está consciente da 

existência dos alienígenas, ele permanece cético, de modo que o elemento extravagante 

ainda continua nas entrelinhas, sem ser mostrado explicitamente. Dessa maneira, a 

mesma sequência de capítulos que Machado de Assis usou com um objetivo de 

estabelecer uma interação com o leitor, para além de fornecer algum detalhe relevante à 

trama (pois trata-se de uma reflexão filosófica que não é mais mencionada na sequência 

da DC), é usada por Manfredi como um elemento adicional da trama, deixando de lado 
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a reflexão metafísica de DC, estabelecendo um diálogo que caminha para rumos 

diferentes. 

 

 O caso do Manduca  

 

Tanto em DC quanto em DV, os eventos são semelhantes: Bentinho visita a 

residência de Sancha, que estava adoentada. Porém, ele tinha uma segunda intenção: 

encontrar-se com Capitu, que estava cuidando dela e da qual já era enamorado. A visita 

corre normalmente e, quando Bentinho já está chegando à sua casa, é interceptado pelo 

pai de Manduca, um conhecido da rua dele, que anuncia a morte do filho, pedindo para 

que Bentinho vá a casa dele para velar o cadáver. O protagonista inicialmente reluta, 

porque estava muito feliz com a recente visita à Capitu e não queria estragar isso com a 

morte de quem mal conhecia, segundo ele. 

Chegando lá, Bentinho contempla o cadáver por algum tempo e depois volta 

para casa, pensando na possibilidade de ir ao enterro do Manduca para faltar ao 

seminário e, assim, ter tempo hábil para fazer mais uma visitar a Capitu, após o enterro. 

Ele tenta convencer sua mãe, mas ela ouve a prima Justina e não o deixa ir, sob a 

justificativa de que ele perderia um dia de seminário e de que Bentinho e Manduca não 

eram tão amigos assim. 

 De maneira geral, é isso que acontece nas duas obras, porém, em DV, o autor 

acrescenta um detalhe interessante: uma carta que Manduca escreveu para Bentinho 

antes de sua morte, fazendo algumas revelações e terminando com uma assinatura 

surpreendente. 

 Na carta, ele revela que Sancha e ele eram namorados e que estavam juntos na 

noite em que um raio atingiu a igreja do Padre Cabral (evento que acontece antes do 

início da narrativa propriamente dita). Ele explica que o suposto relâmpago era, na 

verdade, um raio de luz vermelho, provavelmente alguma arma alienígena, 

desconhecida até aquele momento. Após esses acontecimentos, tanto Sancha quanto 

Manduca ficam doentes. Enquanto ela consegue se recuperar, o caso dele era mais 

grave, levando-o à morte. 
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O autor deixa a maior surpresa para o final da carta, quando vemos a assinatura 

do falecido. Em DC, não há menção ao nome verdadeiro de Manduca, que é um 

apelido. Já em DV, o autor se aproveita desse fato para fazer uma homenagem curiosa: 

o verdadeiro nome de Manduca está na assinatura da carta, em que consta “Joaquim M. 

Machado”, ou seja, uma abreviação de Joaquim Maria Machado de Assis, o autor de 

Dom Casmurro. 

Sobre a primeira alteração mencionada, o autor do mashup dialoga com DC 

porque se aproveita da lacuna deixada por Machado de Assis no que diz respeito ao 

motivo da doença de Sancha (o que não é uma falha em DC, tendo em vista que a 

origem da doença de Sancha não era relevante para o enredo da obra). Dessa forma, ele 

expõe mais uma visão sobre o evento alienígena que aconteceu, aumentando 

gradualmente a quantidade de pistas sobre a presença de alienígenas para o leitor. No 

início do enredo de DV, observa-se que as pistas sobre o pano de fundo alienígena ainda 

são veladas e que os eventos vão gradualmente tomando maiores proporções até que 

acontece a luta nas espaçonaves. Ou seja, em DV, a origem da doença de Sancha reside 

no raio que atingiu a igreja do Padre Cabral, o qual deveria conter algum tipo de 

radiação nociva a humanos (sendo nociva ao ponto de matar Manduca). Sendo assim, as 

obras dialogam no sentido da exploração de um evento corriqueiro em DC e do 

acréscimo de informações que complementam a história em DV. 

Outro aspecto notório dessa passagem está na assinatura da carta que, 

supostamente, é realizada pelo autor de Dom Casmurro, Machado de Assis. Identifica-

se, por parte do autor do mashup, um tom celebratório em relação ao autor do início do 

século XX, em uma espécie de homenagem póstuma, tanto no mundo de Dom 

Casmurro quanto no mundo real, tendo em vista que Machado de Assis é um dos 

autores brasileiros mais reconhecidos nacional e mundialmente. Novamente, a 

informação que Machado de Assis não utilizou em DC (a ocultação do nome completo 

de Manduca) foi aproveitada por Manfredi para estabelecer um diálogo não apenas entre 

as obras, mas também entre os autores, em um tom celebratório. 
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 O desfecho  

É no desfecho das obras que o leitor observa um maior distanciamento entre 

elas, percebendo que os dois livros tomam rumos diferentes para chegarem a um 

desfecho parecido. Após todos os acontecimentos, nas duas obras, o leitor testemunha 

um Bento Santiago fadado a viver o resto dos seus dias sozinho, longe da sua mulher e 

do seu filho. Porém, o percurso até esse desfecho é diferente: em DC, Bento Santiago é 

consumido pelo seu ciúme, a ponto de fazer Capitu e Ezequiel se mudarem para Europa; 

já em DV, ele é atormentado pela ideia de que Capitu não era seu amor genuíno, tendo 

em vista que fora programada para se sentir atraída por ele pelos aquepalos, o que faz 

Capitu e, posteriormente, Ezequiel, mudarem-se para Abzu, o planeta natal dos 

alienígenas. 

O mashup também possui um atenuante em relação a DC: nem Capitu nem 

Ezequiel chegam a morrer durante a narrativa de Bentinho, o que, apesar de não afetar o 

fato de que ele termina os seus dias sozinho e desejando a sua morte, certamente retira 

uma parcela da carga dramática que a leitura de DC traz. 

Entretanto, a partir do último capítulo, intitulado “E bem, e o resto?”, em ambos 

os livros vemos uma diferença muito grande no desfecho da saga de Bento Santigo: em 

DC, o último capítulo é sobre uma reflexão de Bentinho sobre a sua vida, sendo um 

capítulo curto e sem ações significativas. Já em DV, Bentinho, enquanto procurava o 

cartão que seu filho Ezequiel deixara para ele, descobre que o objeto não está mais onde 

foi colocado (havia colocado dentro de um bíblia, que também não estava mais lá). No 

seu lugar, há um tratado de psicologia com uma nota escrita por Ezequiel, a qual dizia: 

Já que o senhor nãos quis me receber, queira pelo menos olhar essa 

página. Mamãe e eu estamos cada vez mais preocupados com seu 

estado. Por favor, meu pai, procure ajuda enquanto há tempo para 

ajuda-lo. Com amor, E. 

(Manfredi, 2010, p. 256) 

 

Após ler essa nota, Bentinho procura na página mencionada o que é sugerido por 

Ezequiel e descobre que se trata de uma descrição de uma doença mental chamada 

demência paranoica, cujo portador “mantêm suas faculdades mentais e seus poderes de 

raciocínio intactos, mas sofrem de toda sorte de delírios e alucinações [...]” (p. 256). 

Isso faz Dom Casmurro se perguntar se tudo o que viveu com todos que o rodeiam não 
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passa de um delírio, sobretudo em relação à questão dos alienígenas, questionando sua 

própria sanidade. 

Por fim, a narrativa termina com a seguinte reflexão de Bento Santiago: 

Mas não! Preciso acreditar que não sou nem demente, nem paranoico, 

que as coisas que relatei aconteceram tal qual as relatei. Do contrário, 

serei forçado à triste conclusão de que destruí minha vida, perdi a 

única mulher que amei, e a única mulher que me amou, a troco de 

nada, de um cérebro deteriorado, de um engano e uma ilusão de 

proporções colossais. E isso eu não posso, não consigo admitir. 

A minha história é verdadeira. 

Tem que ser. 

(Id. Ibid, p. 256-257) 

 

Após esse trecho, o leitor é levado a pensar se tudo o que leu não passou de um 

delírio da mente paranóica de Bentinho, já que ele mesmo se questiona ao final e toda a 

narrativa é baseada em sua visão. Em DC, o pensamento de dúvida em relação à traição 

ou não de Capitu é baseado em uma perspectiva semelhante a essa, pois apesar de 

Bentinho achar que foi traído, o leitor não possui nenhuma evidência além da palavra de 

um homem ciumento, que está contando a história da sua perspectiva. 

De certa maneira, o personagem de Bentinho pode ser considerado paranoico 

nas duas obras. Em DC, por destruir a vida que possuía com Capitu por achar que ela o 

traía, mas sem nunca ter evidências reais de que fora realmente o caso, baseando-se 

principalmente no senso de dissimulação que Capitu possuía e pelo fato de achar o seu 

filho Ezequiel muito parecido com seu falecido amigo Escobar. Já em DV, ele pode ser 

interpretado como paranoico dependendo do fato de a nota deixada por Ezequiel para 

ele seja uma verdade ou não, já que não temos nenhum tipo de confirmação ao final 

desse capítulo. 

Dessa maneira, temos um diálogo entre DV e DC que caminha para a mesma 

interpretação de que as perdas sofridas pelo Dom Casmurro não possuem nenhum 

culpado a não ser ele mesmo, porém as duas obras tomam caminhos diferentes para se 

chegar nessa conclusão. 

Enquanto em DC temos uma gradual e profunda exploração psicológica de 

Bento Santiago, que leva o leitor a refletir por conta própria sobre a paranoia do 
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protagonista, em DV, temos uma história que não se foca tanto na exploração da mente 

das suas personagens, trazendo um maior desencadear de ações, e que, ao final, oferece 

a sugestão da paranoia de Bentinho através de um possível diagnóstico médico. Sendo 

assim, as obras dialogam em um sentido de concordância em relação ao desfecho, 

porém tomando caminhos diferentes para chegar neles. 

O mashup de Dom Casmurro apresenta ainda um epílogo, o qual faz um salto 

temporal para o ano de 2012, situando o leitor em um hospício e apresentando-o a 

Felipe Cadique, um personagem que foi traído pela esposa com seu melhor e teve uma 

espécie de complexo de Dom Casmurro. O epílogo acrescenta também o elemento alien 

à sua narrativa, o que faz o leitor pensar que a história do livro não fosse sobre Dom 

Casmurro no final das contas, mas sobre esse personagem pensando em si mesmo como 

Bento Santiago. Entretanto, para a surpresa do leitor, quem está tratando do paciente é o 

doutor Simão Bacamarte que, como já foi dito, é um personagem da obra O alienista, 

também de Machado de Assis. Nesse cenário, o leitor então é levado a acreditar que 

tudo não passou de um delírio de um indivíduo que achava ser o Dom 

Casmurro,encerrando-se o epílogo se encerra com a seguinte frase 

[...] Pela janela, via-se a chuva caindo e ouvia-se o vento agitando as 

copas das árvores. 

O Dr. Simão Bacamarte não gostava dos dias de chuva. Eles sempre 

faziam as guelras em seus ombros latejarem. 

(Id. Ibid, p. 260) 

 

Com esse epílogo, o autor causa uma confusão ainda maior na cabeça do leitor. 

Após voltas e reviravoltas, parece ficar estabelecido que a história alienígena é, de fato, 

verdadeira, porque a última frase do livro é um atestado de que o Dr. Simão Bacamarte 

é um aquepalo, assim como Capitu e outros personagens da trama, o que é um indício 

de que o que foi vivido por Dom Casmurro, de fato, aconteceu. 

O acréscimo do epílogo dialoga diretamente não apenas com Dom Casmurro, 

mas também com O Alienista, pois traz um personagem central da trama deste para o 

universo da obra daquele, além da torná-lo um ser extraterrestre. Tal informação 

adicional também retira o leitor do mundo em que estava inserido, ou seja, retira-o da 

ambientação do Rio de Janeiro do final do século XIX e o transporta para o século XXI, 

mantendo o elemento extraterrestre constante em ambas as épocas. 
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5.2.4 – Personagens 

 Como não poderia deixar de ser, os personagens de Dom Casmurro são um dos 

principais pontos da trama, pois eles são bem desenvolvidos e explorados por Machado 

de Assis, compondo uma parte fundamental para o entendimento da obra em geral. Em 

DV, devido às alterações que foram feitas pelo autor, também se fez necessário alterar 

algumas características de quase todos os personagens presentes na trama, fazendo com 

que haja um diálogo entre as obras através dos seus personagens. 

 Conforme foi observado em seções anteriores, o mashup alterna entre momentos 

de subversão e de ratificação da obra de Machado de Assis. Assim como a narrativa e 

outros aspectos macroscópicos das obras, os personagens também se inserem nessas 

relações dialógicas. A seguir, apresentaremos alguns personagens icônicos da trama de 

Dom Casmurro e a sua relação com os personagens homônimos do seu mashup, os 

quais, apesar de serem apresentados da mesma maneira em ambas as obras, 

desenvolvem-se de maneira diferente, tendo tanto pontos em comum quanto destoantes 

em relação aos personagens de DC. 

Abaixo, foram selecionados quatro personagens para análise, devido à sua 

importância na trama principal, os quais são apresentados a seguir.  

 

 Capitu 

Apesar de a obra se chamar Dom Casmurro, podemos dizer que Capitu é uma 

personagem tão importante quanto Bento Santiago, pois ela é a razão de todo o 

desencadear de ações. É uma personagem que movimenta a narrativa, tendo em vista 

que quase tudo o que Bentinho faz durante sua narrativa é em função de Capitu. 

Ambas as obras trazem uma descrição muito semelhante da personagem em 

relação ao seu aspecto físico, havendo a mudança de apenas algumas escolhas lexicais 

para descrever suas características físicas. Abaixo, observamos a descrição da 

personagem dada em DC: 

Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e 

cheia, apertada em um dos vestidos de chita, meio desbotado. Os 
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cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as pontas atadas uma à 

outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos 

claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo 

largo [...] (ASSIS, 2008, P. 23) 

 

Em DV, a maior diferença que encontramos em relação à descrição acima é a 

caracterização do queixo de Capitu como “delicado”, em vez de “largo”. Ou seja, no 

aspecto físico de Capitu, se desconsiderarmos suas guelras alienígenas (presentes em 

DV, como no trecho mostrado no tópico sobre o aspecto físico de Capitu, na categoria 

de excentricidade), não há uma diferença significativa no entendimento dos dois autores 

sobre a aparência da personagem. Dessa maneira, o diálogo estabelecido entre as duas 

obras caminha no sentido da concordância, nesse ponto. 

Em relação ao olhar de Capitu, também se percebe, tanto em DC quanto em DV, 

que se mantém “a definição que José Dias dera deles, ‘olhos de cigana obliqua e 

dissimulada’ (ASSIS, 2008, p. 48). Esse aspecto, é, ao mesmo tempo, uma das 

características mais marcantes da personagem nas obras, uma das grandes razões pelas 

quais Bentinho se apaixona por ela, e também a causa da desconfiança extrema que o 

Dom Casmurro sente em relação à Capitu, pois o seu pensamento é o de que ela poderia 

ser dissimulada para com ele da mesma maneira que poderia ser com os outros. 

Uma das primeiras noções que o leitor tem de que Capitu faz jus aos olhos de 

cigana obliqua e dissimulada se dá no capítulo “O penteado”. Logo após o primeiro 

beijo entre ela e Bentinho, quando este ainda estava desconcertado e já se ouvia os 

passos da D. Fortunata (mãe de Capitu) em direção ao quarto dela, Capitu rapidamente 

inventa uma história para esconder o que acabar de acontecer, como podemos observar 

abaixo, na obra machadiana: 

Ouvimos passos no corredor; era D. Fortunata. Capitu compôs-se 

depressa, tão depressa que, quando a mãe apontou à porta, ela abanava 

a cabeça e ria. Nenhum laivo amarelo, nenhuma contração de 

acanhamento, um riso espontâneo e claro, que ela explicou por estas 

palavras alegres: 

- Mamãe, olhe como este senhor cabelereiro me penteou; pediu-me 

para acabar o penteado, e fez isto. Veja que tranças! 

- Que tem? – acudiu a mãe, transbordando de benevolência. – Está 

muito bem, ninguém dirá que é de pessoa que não sabe pentear.  
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- O que, mamãe? Isto? – redarguiu Capitu, desfazendo as tranças. – 

Ora, mamãe! 

(Id. Ibid, p. 51) 

 

Em DV, a situação também acontece de maneira semelhante, sendo um dos 

primeiros eventos em que o leitor presencia a dissimulação de Capitu, já que ela se 

recompõe rapidamente diante de uma situação em que Bentinho fica sem ação, 

mostrando a diferença entre a maneira dos dois de lidar com o ocorrido. Esse é mais um 

aspecto no qual concordam DC e DV. Assim, percebemos que, em termos de aparência 

e personalidade, inicialmente as duas “Capitus” se assemelham. Há, entretanto, um 

grande “porém” nessa semelhança. Em DC, as características de Capitu são próprias de 

sua personalidade e criação, ou seja, seu jeito de ser foi forjado através da sua criação e 

das suas características ao nascer. Já em DV, apesar dos trejeitos serem semelhantes, há 

a grande diferença de que ela foi programada para isso, a fim de que Bentinho se 

apaixonasse por ela. Sendo assim, as características de Capitu em DV, embora 

coincidam com as da Capitu criada por Machado de Assis, nada mais são do que 

manifestações programadas, pois a Capitu alienígena não tinha missão nenhuma além 

de levar Bentinho a se apaixonar por ela, e, então, faria de tudo para atingir esse fim. 

Essa personalidade de devoção à Bento Santiago está explícita no mashup, 

enquanto em DC, apesar de seu amor por Bentinho ser genuíno, até hoje uma das 

maiores questões da literatura brasileira ainda perdura: Capitu traiu ou não traiu Bento 

Santiago? 

Embora provavelmente nunca tenhamos uma resposta certa para essa pergunta, 

pois Machado de Assis fez a sua obra para deixar essa dúvida, no mashup, temos um 

resposta: Capitu não traiu Bentinho se relacionando com Escobar, apesar de isso não 

significar que Bentinho não tenha desconfiado, assim como acontece em Dom 

Casmurro, em que a dúvida permanece até o final leitura da obra. 

Podemos ver esses aspectos no trecho a seguir de DV, em que os dois 

personagens, Escobar e o androide José Dias estão na nave espacial, enquanto Bentinho 

recebe explicações de que Ezequiel é, de fato, filho do casal: 

Capitu e Escobar assistiam consternados enquanto eu me debatia entre 

a crença e a descrença, ele com a simpatia do médico que observa as 

crises convulsivas de um paciente epiléptico, ela com a consternação 
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da mãe que não sabe como fazer cessar a dor do filho. Somente José 

Dias, que nunca tivera mesmo um repertório dos mais vastos, em 

matéria de expressões faciais, mantinha-se neutro. 

As implicações não paravam de brotar e de se ramificar por entre 

minhas células cinzentas. E não é a menor das ironias que, delas todas, 

a conclusão que mais me abalava o espírito pouco tinha a ver com a 

Guerra Fria entre anunaques e aquepalos ou com a ainda mais fria 

Legislatura no centro da galáxia. Era a confirmação de que, pelo 

menos no sentido humano, mesquinho, banal, no final das contas 

Capitu não me traíra. 

- Ezequielzinho é mesmo meu filho! 

(MANFREDI, 2010, p. 232-233)  

 

Nesse trecho, o leitor obtém a confirmação sobre a paternidade de Bento 

Santiago, já que este descobre toda a verdade sobre a presença de alienígenas e que 

Capitu fora programada para ser sua parceira no seu nascimento. 

Esse fato acaba com a dúvida do leitor sobre a fidelidade de Capitu. Entretanto, 

enquanto é fechada a porta no que diz respeito a essa questão eterna na literatura 

brasileira, abre-se outra para o protagonista de DV: tudo o que eles viveram, todos os 

momentos que tiveram, todas as alegrias e tristezas repartidas, era tudo falso? Porque, 

apesar de Capitu ser, sem dúvida, apaixonada por Bentinho, esse amor não era genuíno, 

pois não aconteceu naturalmente, não foi algo que foi despertado por parte de Capitu, já 

que desde o seu nascimento ela foi feita para atrair e se sentir atraída por Bento 

Santiago. 

A questão acima atormenta tanto Bentinho, que ele não conseguir mais ver 

Capitu como companheira, e isso os leva à separação. A mesma separação acontece na 

obra machadiana, porém por motivos diferentes. No caso de DV, Bentinho se sente 

enganado e põe em dúvida tudo o que eles já viveram juntos. Sobre isso, é necessário 

mencionar que, para Capitu, a separação é um motivo de grande sofrimento também, 

conforme a personagem anuncia no trecho a seguir: 

 

- É verdade que fui projetada desde o início para que você me amasse. 

Cada detalhe, da minha aparência à minha personalidade, foi 

programado para tocar e responder aos seus desejos. 

A bola pulsava, vibrava, latejava, e eu descobri que era feita de 

lágrimas que não queria derramar. 
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- Mas acha que o mesmo não se passou comigo? Que os meus 

circuitos emocionais não foram impressos com a sua imagem, para 

que eu me sentisse atraída por você, e só por você, desde a primeira 

vez que nos vimos? 

Por fim, as palavras conseguiram perfurar a bola que lhes atravancava 

a passagem e jorraram em cascata de meus lábios. 

- Não vê que o problema é justamente esse, Capitu? Não vou discutir 

o que você sente, não duvido. Mas nós só sentimos o que sentimos 

porque nos mandaram sentir. Do contrário, passaríamos dez mil vezes 

um pelo outro e dez mil vezes seríamos indiferentes. 

(Id. Ibid, p. 244,245) 

 

Com o trecho acima, podemos depreender que o sofrimento é mútuo, tanto por 

parte de Bentinho quanto de Capitu, levando ao final melancólico tanto de Dom 

Casmurro quanto de Dom Casmurro e os discos voadores, que acontecem por razões 

diferentes. No fim, podemos relacionar ambas as situações a um sentimento de 

desconhecimento de Bentinho em relação à Capitu, seja por desconfiança 

(fundamentada ou não), seja por não conhecer o seu verdadeiro aspecto alienígena. 

A principal problemática de Capitu na obra machadiana é, sem dúvida, a questão 

da sua fidelidade posta à prova. Como o autor do mashup resolve essa situação, ele 

precisa de outra reviravolta para causar um final semelhante à DC. Como solução para 

isso em termos de enredo, o autor coloca a grande protagonista da obra (ao lado de 

Bentinho) como uma alienígena a qual, ao mesmo tempo em que manipulou, também 

foi manipulada e agiu por conta de um propósito maior, e não por conta própria, 

causando a maior reviravolta da obra. 

 

 Bentinho 

A trajetória de Bento Santiago, tanto em DC quanto em DV, é parecida: após 

desilusões em relação à Capitu, ele se separa da esposa e do filho para viver uma vida 

reclusa. Porém, como já pudemos observar durante essa análise, os acontecimentos que 

afetam Bentinho são diferentes. 

Por se tratar, em ambos os casos, de uma narrativa em primeira pessoa, não 

conhecemos o protagonista de maneira direta, ou seja, não há um momento em que 
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vemos a descrição da aparência e personalidade de Bentinho tal qual acontece com 

Capitu, por exemplo. Em vez disso, vamos conhecendo o personagem através de suas 

ações e de seus pensamentos. 

É possível perceber que Bento Santiago vive uma vida direcionada a Capitu, 

pois não tem muitos amigos, não quis concluir seus estudos no seminário por querer 

ficar com ela. Ao final da trama, torna-se um homem ressentido por causa da desilusão 

que possui para com sua ex-esposa. De certa maneira, ele é individualista em alguns 

trechos das obras, como quando observamos sua pouca preocupação com a morte do seu 

vizinho Manduca, anunciada pelo pai do falecido: 

Não culpo ao homem; para ele, a coisa mais importante do momento 

era o filho. Mas também não me culpem a mim; para mim, a coisa 

mais importante era Capitu. O mal foi que os dois casos se 

conjugassem na mesma tarde, e que a morte de um viesse meter o 

nariz na vida do outro. Eis o mal todo. Se eu passasse antes ou depois, 

ou se o manduca esperasse algumas horas para morrer, nenhuma nota 

aborrecida viria interromper as melodias da minha alma. Por que 

morrer exatamente há meia hora? Toda hora é apropriada ao óbito; 

morre-se muito bem às seis ou sete horas da tarde. 

(ASSIS, 2010, p. 113) 

 

Em DV, esse evento acontece de maneira similar, mostrando que o protagonista 

possui uma personalidade semelhante nas duas obras. 

Na obra machadiana, o leitor pode interpretar todas as ações que o Dom 

Casmurro toma ao final da trama como fruto de uma paranoia do personagem, pois, 

tendo em vista que todo o livro se desenvolve sob o ponto de vista dele, é impossível 

determinar se todas as suas suspeitas eram verdadeiras ou não. Porém, o fato de pensar 

em matar o próprio filho, como se vê no capítulo “Xícara de café”, é prova de um 

desequilíbrio psicológico do personagem. 

Em DV, a nota de Ezequiel que ele encontra (nota transcrita no tópico “o 

desfecho”, na categoria de livre contato familiar) também é um indicativo de que Bento 

Santiago sofre de uma doença mental que o fez imaginar toda a trama alienígena e 

tomar ações a partir de delírios mentais. 

Um aspecto importante a perceber em DV é o fato de que a demência paranoica 

de Bentinho é legitimada por diagnóstico médico, pois ele lê no livro de psicologia uma 
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lista de sintomas que, aliados à preocupação de Ezequiel, podem significar, de fato, que 

a sua condição mental está alterada fisiologicamente. Ou seja, diferentemente de DC, no 

qual o seu distúrbio é de ordem psicológica, no mashup o distúrbio tem uma provável 

origem psicossomática. 

Portanto, o diálogo estabelecido entre os livros através do personagem de 

Bentinho é majoritariamente de concordância, ou seja, não há grandes alterações no 

personagem em si. A principal mudança não está no personagem, e sim nos eventos que 

acontecem com ele, os quais resultam no mesmo final, corroborando a tese de que a 

personalidade do personagem é semelhante. 

É importante notar que, em uma obra na qual temos inúmeras alterações de 

personagens e de enredo, vemos em Bentinho uma constância maior, pois ele não tem 

origem nem personalidade diferentes da obra inspiradora, sendo praticamente o mesmo 

personagem, mas que passa por situações diferentes. Pode-se dizer que Bento Santiago, 

por ser o protagonista, narrador e condutor das duas obras, é o principal elo entre 

mashup e Dom Casmurro, no que diz respeito à concordância. 

 

 José Dias 

Como já foi visto no tópico de excentricidades, o ingresso de José Dias na 

família Santiago teve um percurso diferente nas duas obras: enquanto em DC ele volta 

após pouco tempo à casa da família Santiago, alegando que não era realmente médico 

(mas mesmo assim continua na casa), o José Dias do mashup era, de fato, um médico 

que, após a saída da casa de Bentinho, teve o seu corpo abduzido por alienígenas que o 

transformaram em um androide para vigiar Bentinho de perto, devido ao interesse das 

raças no protagonista. Sendo assim, podemos pensar que o José Dias do mashup, apesar 

de ser homônimo, não é o mesmo personagem de DC. 

Apesar disso, ainda há traços e características que são bastante semelhantes nos 

dois personagens, como o uso de superlativos, por exemplo (apesar de o José Dias 

utilizá-los com mais frequência). Os dois também têm um apreço por Bentinho e uma 

espécie de dever de protegê-lo, apresentando para isso, porém, motivações diferentes: 

em DC, José Dias ajuda Bentinho em várias tarefas, não necessariamente com algum 

interesse oculto. Ele apenas o faz por ser um agregado da família Santiago e por sentir 
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um apreço muito grande por Dona Glória, o qual se estende a todos os residentes da 

casa, inclusive Bentinho. Já no mashup, José Dias faz a mesma coisa, porém ele não é 

movido por compaixão ou apreço, já que é um androide. Ele foi programado pelos 

anunaques (raça alienígena) para proteger Bentinho, porque era do interesse deles fazê-

lo, já que os aquepalos também tinham interesse em Bentinho. 

O androide é um personagem conhecido da literatura e do cinema trash dos anos 

80 e 90, tratando-se de um robô que possui aparência física externa de um humano, ou 

seja, que possui um circuito interno de um robô com uma roupagem humana. Porém, 

apesar da semelhança física entre androides e humanos, eles não compartilham das 

emoções que os humanos possuem, a não ser que tenham sido programados para isso. 

Filmes como O Exterminador do Futuro, Inteligência Artificial e Eu, robô retratam bem 

o androide e suas variações. 

O José Dias androide, pela natureza característica desse arquétipo de 

personagem, possui algumas habilidades que não são humanas, além do corpo robótico 

supracitado. No mashup, ele foi programado para estar junto da família Santiago, 

vigiando-a e controlando-a, o que fazia por meio de sua posição de conselheiro da 

família. Sendo assim, apesar de ainda possuir traços característicos do primeiro José 

Dias, como o aspecto de conselheiro e protetor em relação à família (especialmente 

Bentinho), há algumas situações em que a sua característica de androide é realçada, 

como no capítulo 24 – O Santíssimo, no qual ele quase briga com Pádua, o pai de 

Capitu, por causa das desavenças entre os aquepalos (representados por Pádua) e 

anunaques (que criaram o androide José Dias, logo, ele já possuía uma repulsa natural 

pela raça rival). Destaca-se que esse fato passa despercebido por Bentinho, que estava 

alheio à situação até então. A briga acontece quando Pádua encontra José Dias e 

Bentinho em uma procissão e fala “Não é uma feliz coincidência nos encontrarmos 

aqui?”, ao que José Dias retruca “Eu não chamaria de feliz. Muito menos de 

coincidência”. Sendo assim, podemos observar que há uma tensão constante entre as 

raças alienígenas, demonstrada nesse momento pelos dois personagens. 

Podemos concluir, então, que José Dias, um personagem que é retratado de 

maneira inofensiva e amável em Dom Casmurro, é subvertido e transformado em um 

personagem frio, que busca apenas o estabelecimento como guardião da família 

Santiago. Ele pretendia, assim, seguir o que lhe fora programado previamente pelos 
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anunaques, vigiando a família a qualquer custo, mesmo que isso lhe trouxesse 

desavenças com terceiros e prejudique sua imagem frente à família.  

José Dias, com as alterações em sua origem e personalidade no mashup, tornou-

se o personagem que está mais distante da ideia original de Machado de Assis em Dom 

Casmurro. Sendo assim, enquanto Bentinho é o ponto de concordância, José Dias é o 

ponto de bifurcação no diálogo estabelecido entre as duas obras, já que ele difere 

bastante do José Dias Machadiano.  

Para que haja o reconhecimento do leitor para além do fato de os personagens 

serem homônimos, Manfredi procura manter uma narrativa que remeta à história de 

origem em DC (embora, como já foi visto, esta possua outro desfecho), conservando 

também o uso de superlativos, tão característico do personagem em questão. 

Estabelecida essa ligação, o autor do mashup toma várias liberdades e transforma José 

Dias. É possível que, se em DV as características citadas nesse parágrafo não fossem 

mantidas, o leitor tivesse mais dificuldade de reconhecer e relacionar o personagem ao 

agregado da família Santiago. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho teve o objetivo de analisar as obras Dom Casmurro, do aclamado 

autor brasileiro Machado de Assis, e Dom Casmurro e os discos voadores, mashup 

literário da primeira obra citada, da autoria de Lúcio Manfredi (em uma parceria fictícia 

com Machado de Assis, que também está na capa do livro como autor). A análise foi 

desenvolvida sob uma perspectiva dialógica, promovida e discutida através da Análise 

Dialógica do Discurso, que teve suas fundações na teorização de Mikhail Bakhtin e seu 

Círculo. 

O conceito de relações dialógicas engloba várias características, de modo que a 

análise trouxe aspectos que foram julgados como mais relevantes e/ou que abrem mais 

espaço para futuras discussões sobre o tema. Além das relações dialógicas, outro 

conceito que permeou este trabalho foi o de carnavalização, também proposto por 

Bakhtin em obras como Problemas da Poética de Dostoevski (2013) e A cultura 

popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (2010). A 

carnavalização também abrange uma gama variada de conceitos. Em particular, as 

noções de excentricidade e de livre contato familiar foram úteis ao desenvolvimento da 

análise. 

Os conceitos bakhtinianos discutidos no capítulo sobre referencial teórico foram 

essenciais para o entendimento desse objeto de estudo específico: as relações dialógicas 

entre Dom Casmurro e Dom Casmurro e os discos voadores. Dentro da teoria 

bakhtiniana, trata-se dos conceitos que melhor explicam essa relação de diálogo, uma 

vez que pertencem a uma teoria que pensa a linguagem como concreta e situada sócio 

historicamente, com enunciados que estão sempre em diálogo com outros enunciados, 

independente de época ou espaço no tempo. 

É necessário pensar nesse tipo de relação dialógica porque as obras estão 

separadas por um tempo de aproximadamente 110 anos entre as duas, ou seja, estamos 

tratando de horizontes sociais completamente distintos, com diferentes influências, 

projetos de dizer, estilos etc. Mesmo assim, a obra inspiradora e o seu mashup literário 

entram em diálogo uma com a outra, e com outros enunciados também. 
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A união que o mashup literário promove entre trash e canônico está bastante 

relacionada aos conceitos de excentricidade e de livre contato familiar da 

carnavalização bakhtiniana, tendo em vista todo o conteúdo e influência que o aspecto 

trash oriundo dos cinemas trouxe para a obra, já discutidos aqui nesse trabalho. Na 

gama de mashups literários que possuímos atualmente, já apareceram alienígenas, 

bruxas, vampiros, zumbis etc., elementos que, embora já façam parte do universo 

místico da humanidade há um período muito maior, foram revitalizados por 

movimentos como o cinema trash, e hoje são utilizados em larga escala, sendo 

retratados das mais variadas maneiras. 

A construção do mashup literário se dá através da união do canônico e do trash 

em um espaço único, convivendo lado a lado e quebrando a barreira da tradição que os 

separa. Essa concepção se assemelha bastante à carnavalização bakhtiniana, que busca a 

celebração através da inversão e da união de valores opostos. Nesse sentido, a 

carnavalização anda de mãos dadas com a concepção de mashup literário, ao mesmo 

tempo em que este, automaticamente, estabelece um diálogo direto com a sua obra 

inspiradora, além de dialogar com outros enunciados. 

As alterações promovidas no enredo e nos personagens eram algo esperado, 

visto que, com a inserção do elemento extraterrestre na obra machadiana, não seria 

possível trabalhar o desenvolvimento da narrativa e dos participantes da mesma maneira 

que na obra original, pois eles precisariam desempenhar outros papéis para atender a 

diferentes acontecimentos que se desenrolam. Porém, como estamos tratando de um 

mashup literário, o autor precisa ter o discernimento necessário para inserir o elemento 

trash em sua obra, sem descaracterizar a obra inspiradora. Portanto, ele trabalha em uma 

linha tênue, precisando sempre atento a essa questão. 

As alterações na narrativa e nos personagens, dessa maneira, são uma maneira 

de o autor do mashup mostrar que está em constante diálogo com a obra que 

predecessora, estabelecendo-se uma relação direta entre elas. 

Em relação às questões de pesquisa, a análise buscou explicitar uma das 

questões norteadoras do trabalho, mostrando como acontecem as relações dialógicas 

entre as obras. Vimos que em alguns momentos elas são de concordância, e, em outros, 

tomam direções diferentes e até mesmo opostas, acrescentando ou suprimindo alguns 

trechos, elaborando comentários, refutando personagens, ou ratificando-os etc. 
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Evidenciamos também a hibridização entre os eixos da obra, especialmente quando o 

trabalho tratou das influências trash nos trechos que foram analisados, promovendo a 

mistura de diferentes concepções culturais para formar um todo único e coeso. 

Os aspectos da carnavalização bakhtiniana que mais ficaram evidentes durante a 

leitura das obras e, posteriormente, no capítulo da análise, foram a excentricidade e o 

livre contato familiar, cujos exemplos mostramos na análise. A inserção do elemento 

trash na obra, que naturalmente trouxe algumas novidades em Dom Casmurro e os 

discos voadores, condizem com os dizeres desses conceitos bakhtiniano. 

Por fim, pode-se dizer que as relações dialógicas entre Dom Casmurro e seu 

mashup são extensas, não só entre eles, mas também com todos os enunciados que os 

circundeiam. Com a criação desse mashup da obra machadiana, os leitores que gostam 

do estilo puderam reimaginar a triste saga de Bento Santiago, desde os seus tempos de 

criança até o final de seus dias solitários, sob uma ótica que não era concebida até pouco 

tempo atrás. Com o sucesso de filmes como Abraham Lincoln caçador de vampiros e 

Orgulho e preconceito e zumbis, é possível que o mashup literário esteja cada vez mais 

presente na trajetória de leitura dos sujeitos do discurso. 
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ANEXO A – FICHAS TÉCNICAS DOS FILMES CITADOS 

 

A BOLHA  

Ano de produção: 1988  

Diretor: Chuck Russell 

Estreia: 8 de fevereiro de 1989 (no Brasil) 

Duração: 95 minutos 

Roteiro: Chuck Russel, Frank Darabont, Irvine Millgate, Joseph A. Porro, Kay Linaker, 

Mark Irwin, Theodore Simonson 

Produção: Andre Blay, Elliott Kastner, Jack H. Harris 

 

A MOSCA  

Ano de produção: 1986 

Diretor: David Cronenberg 

Estreia: 16 de abril de 1987 (no Brasil) 

Duração: 96 minutos 

Roteiro: Charles Edward Pogue, David Cronenberg, Denise Cronenberg, George 

Langelaan, Mark Irwin 

Produção: Mel Brooks, Stuart Cornfeld 

 

ABRAHAM LINCOLN CAÇADOR DE VAMPIROS 

Ano de produção: 2012 

Diretor: Timur Bekmambetov 

Estreia: 7 de setembro de 2012 (Brasil) 

Duração: 105 minutos 

Roteiro: Seth Grahame-Smith e Simon Kinberg 

Produção: Derek Frey, Jim Lemley, John J. Kelly, Johnny Fisk, Kathleen Switzer, 

Michele Wolkoff, Simon Kinberg, Tim Burton, Timur Bekmambetov 
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ALIEN  

Ano de produção: 1979 

Diretor: Scott Ridley 

Estreia: 20 de agosto de 1979 (no Brasil) 

Duração: 117 minutos  

Roteiro: Dan O’Bannon, Ronald Shusett 

Produção: David Giler, Gordon Carroll, Ivor Powell, Ronald Shusett, Walter Hill 

 

BATMAN  

Ano de produção: 1989 

Diretor: Tim Burton 

Estreia: 26 de outubro de 1989 (no Brasil)  

Duração: 126 minutos 

Roteiro: Bob Kane, Sam Hamm, Warren Skaaren 

Produção: Jon Peters, Peter Guber 

 

EVIL DEAD: UMA NOITE ALUCINANTE 

Ano de produção: 1981 

Diretor: Sam Raimi 

Estreia: 25 de maio de 1989 (no Brasil) 

Duração: 85 minutos 

Roteiro: Sam Raimi 

Produção: Bruce Campbell, Gary Holt, Irvin Shapiro, Rob Tapert, Sam Raimi. 

 

EVIL DEAD: UMA NOITE ALUCINANTE 2 

Ano de produção: 1987 
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Diretor: Sam Raimi 

Estreia: 29 de outubro de 1987 (no Brasil) 

Duração: 84 minutos 

Roteiro: Sam Raimi, Scott Spiegel 

Produção: Alex De Benedetti, Bruce Campbell, Irvin Shapiro, Rob Tapert 

 

HOMEM DE FERRO  

Ano de produção: 2008 

Diretor: Jon Favreau 

Estreia: 30 de abril de 2008 (no Brasil)  

Duração: 125 minutos 

Roteiro: Art Marcum, Don Heck, Hawk Ostby, Jack Kirby, Larry Lieber, Mark Fergus, 

Matt Holloway, Stan Lee. 

Produção: Avi Arad, Jon Favreau, Kevin Feige 

 

MACHETE  

Ano de produção: 2010 

Diretor: Ethan Maniquis, Robert Rodriguez 

Estreia: 10 de dezembro de 2010 (no Brasil) 

Duração: 104 minutos 

Roteiro: Álvaro Rodríguez, Robert Rodriguez 

Produção: Aaron Kaufman, Elizabeth Avellan, Robert Rodriguez 

 

O ATAQUE DOS TOMATES ASSASSINOS 

Ano de produção: 1978  

Diretor: John De Bello 

Estreia: 13 de outubro de 1978 (mundial) 
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Duração: 83 minutos 

Roteiro: Costa Dillon, John De Bello, J. Stephen Peace, Rick Rockwell 

Produção: John De Bello, J. Stephen Peace, Mark L. Rosen 

 

O INCRIVEL HULK  

Ano de produção: 2008  

Diretor: Louis Leterrier 

Estreia: 6 de junho de 2008 (no Brasil) 

Duração: 102 minutos 

Roteiro: Jack Kirby, Stan Lee, Zak Penn 

Produção: Avi Arad, Gale Anne Hurd, Kevin Feige 

 

O VINGADOR TÓXICO  

Ano de produção: 1984 

Diretor: Lloyd Kaufman, Michael Herz 

Estreia: 11 de abril 1986 (nos Estados Unidos) 

Duração: 85 minutos 

Roteiro: Joe Ritter, Lloyd Kaufman 

Produção: Lloyd Kaufman, Michael Herz 

 

OCEAN’S 11  

Ano de produção: 1960  

Diretor: Lewis Milestone 

Estreia: 8 de setembro de 1960 (no Brasil) 

Duração: 127 minutos 

Roteiro: Billy Wilder, Charles Lederer George Clayton Johnson, Harry Brown, Jack 

Golden Russell 
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Produção: Lewis Milestone 

 

ONZE HOMENS E UM SEGREDO  

Ano de produção: 2002 

Diretor: Steven Soderbergh 

Estreia: 22 de fevereiro de 2002 (no Brasil) 

Duração: 116 minutos 

Roteiro: Charles Lederer, George Clayton Johnson, Harry Brown, Jack Golden Russell, 

Ted Griffin 

Produção: Jerry Weintraub 

 

ORGULHO E PRECONCEITO E ZUMBIS 

Ano de produção: 2016  

Diretor: Burr Steers 

Estreia: 25 de fevereiro de 2016 (no Brasil) 

Duração: 107 minutos 

Roteiro: Burr Steers, Seth Grahame-Smith 

Produção: Allison Shearmur, Annette Savitch, Brian Oliver, Mark Butan, Natalie 

Portman, Sean McKittrick, Tyler Thompson 

 

PALHAÇOS ASSASSINOS DO ESPAÇO SIDERAL 

Ano de produção: 1988 

Diretor: Stephen Chiodo 

Estreia: 27 de maio de 1988 (mundial) 

Duração: 88 minutos 

Roteiro: Charles Chiodo, Edward Chiodo, Stephen Chiodo 

Produção: Charles Chiodo, Edward Chiodo, Stephen Chiodo 
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PLANETA TERROR  

Ano de produção: 2007 

Diretor: Robert Rodriguez 

Estreia: 21 de junho 2007 (mundial) 

Duração: 105 minutos 

Roteiro: Robert Rodriguez 

Produção: Robert Rodriguez, Bob Weinstein, Elizabeth Avallon, Erica Steinberg, 

Harvey Weinstein, Quentin Tarantino, Sandra Condito 

 

SUPERMAN RETURNS  

Ano de produção: 2006 

Diretor: Bryan Singer 

Estreia: 28 de junho de 2006 (no Brasil) 

Duração: 154 minutos 

Roteiro: Bryan Singer, Dan Harris, Jerry Siegel, Joe Shuster, Michael Dougherty 

Produção: Chris Lee, Gilbert Adler, Jon Peters, Stephen Jones, William Fay 

 

 

 


