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Dom Casmurro 

 
Trecho 1 
“Nem sempre ia naquele passo vagaroso e rígido. Também se descompunha em acionados, era 
muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural nesta como naquela maneira. Outrossim, 
ria largo, se era preciso, de um grande riso sem vontade, mas comunicativo, a tal ponto as 
bochechas, os dentes, os olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo o mundo pareciam rir nele. Nos 
lances graves, gravíssimo.”  

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 2 
“Como vês, Capitu, aos quatorze anos, tinha já idéias atrevidas, muito menos que outras que lhe 
vieram depois; mas eram só atrevidas em si, na prática faziam-se hábeis, sinuosas, surdas, e 
alcançavam o fim proposto, não de salto, mas aos saltinhos.”  

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 3 
“Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se 
ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do 
leitor, à força de repetição.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 4 
“Agora é que o lance é o mesmo; mas se conto aqui, tais quais, ou dois lances de há quarenta 
anos, é para mostrar que Capitu não se dominava só em presença da mãe; o pai não lhe meteu 
mais medo. No meio de uma situação que me atava a língua, usava da palavra com a maior 
ingenuidade deste mundo. A minha persuasão é que o coração não lhe batia mais nem menos. 
Alegou susto, e deu à cara um ar meio enfiado; mas eu, que sabia tudo, vi que era mentira e 
fiquei com inveja. Foi logo falar ao pai, que apertou a minha mão, e quis saber por que a filha 
falava em protonotário apostólico. Capitu repetiu-lhe o que ouvira de mim, e opinou logo que o pai 
devia ir cumprimentar o padre em casa dele; ela iria à minha. E coligindo os petrechos da costura, 
enfiou pelo corredor, bradando infantilmente: 
— Mamãe, jantar, papai chegou!” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 
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Trecho 5 
“Capitu, apesar daqueles olhos que o Diabo lhe deu... Você já reparou nos olhos dela? São assim 
de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar, se não fosse a vaidade e a 
adulação.“ 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 6 
“Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá idéia daquela feição nova. Traziam não sei 
que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira 
da praia, nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às 
orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros; mas tão depressa buscava as 
pupilas, a onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-
me e tragar-me. Quantos minutos gastamos naquele jogo? Só os relógios do Céu terão marcado 
esse tempo infinito e breve.”  

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 7  
“— Eu só gosto de mamãe. 
Não houve cálculo nesta palavra, mas estimei dizê-la, por fazer crer que ela era a minha única 
afeição; desviava as suspeitas de cima de Capitu. Quantas intenções viciosas há assim que 
embarcam, a meio caminho, numa frase inocente e pura! Chega a fazer suspeitar que a mentira 
é, muita vez, tão involuntária como a transpiração.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 8 
“Capitu tornou cá fora e pediu-me que outra vez lhe contasse o que se passara com minha mãe. 
Satisfi-la, atenuando o texto desta vez, para não amofiná-la. Não me chames dissimulado, chama-
me compassivo; é certo que receava perder Capitu, se lhe morressem as esperanças todas, mas 
doía-me vê-la padecer.”  

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 9 
“O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois, 
senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é 
diferente. Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas 
que perde; mais falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, 
semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito 
externo, como se diz nas autópsias; o interno não agüenta tinta. Uma certidão que me desse vinte 
anos de idade poderia enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. 
Os amigos que me restam são de data recente; todos os antigos foram estudar a geologia dos 
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campos-santos. Quanto às amigas, algumas datam de quinze anos, outras de menos, e quase 
todas crêem na mocidade. Duas ou três fariam crer nela aos outros, mas a língua que falam 
obriga muita vez a consultar os dicionários, e tal freqüência é cansativa. 
Entretanto, vida diferente não quer dizer vida pior; é outra coisa. A certos respeitos, aquela vida 
antiga aparece-me despida de muitos encantos que lhe achei; mas é também exato que perdeu 
muito espinho que a fez molesta, e, de memória, conservo alguma recordação doce e feiticeira. 
Em verdade, pouco apareço e menos falo. Distrações raras. O mais do tempo é gasto em hortar, 
jardinar e ler; como bem e não durmo mal.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 10 
“Poucos teriam ânimo de confessar aquele meu pensamento da Rua de Matacavalos. Eu 
confessarei tudo o que importar à minha história.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
Trecho 11 
“Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido, e o 
desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres 
todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria 
arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver 
tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e 
caladas... 
As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para 
a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis levá-la; mas o cadáver 
parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais 
os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá 
fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 12 
“Em caminho, encontramos o Imperador, que vinha da Escola de Medicina. O ônibus em que 
íamos parou, como todos os veículos; os passageiros desceram à rua e tiraram o chapéu, até que 
o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma idéia fantástica, a idéia de ir 
ter com o Imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria esta idéia a Capitu. 
"Sua Majestade pedindo, mamãe cede", pensei comigo. 
Vi então o Imperador escutando-me, refletindo e acabando por dizer que sim, que iria falar a 
minha mãe; eu beijava-lhe a mão, com lágrimas.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 13 
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“Da cama ouvi a voz dela, que viera passar o resto da tarde com minha mãe, e naturalmente 
comigo, como das outras vezes; mas, por maior que fosse o abalo que me deu, não me fez sair 
do quarto. Capitu ria alto, falava alto, como se me avisasse; eu continuava surdo, a sós comigo e 
o meu desprezo. A vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem, 
até ver-lhe sair a vida com o sangue...” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 14 
“Eram belos, e na primeira noite que os levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na 
cidade, nem os seus, leitora, que eram então de menina, se eram nascidos, mas provavelmente 
estariam ainda no mármore, donde vieram, ou nas mãos do divino escultor. Eram os mais belos 
da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas, 
só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no 
segundo baile; nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os 
buscar, quase de os pedir, e que roçavam por eles as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. 
Ao terceiro não fui, e aqui tive o apoio de Escobar, a quem confiei candidamente os meus tédios; 
concordou logo comigo.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
Trecho 15 
“Quanto às puras economias de dinheiro, direi um caso, e basta. Foi justamente por ocasião de 
uma lição de astronomia, à Praia da Glória. Sabes que alguma vez a fiz cochilar um pouco. Uma 
noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração, que me deu ciúmes.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 
 
Trecho 16 
“Não, meu amigo. Venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha 
mulher, não fora ou acima dela. É sabido que as distrações de uma pessoa podem ser culpadas, 
metade culpadas, um terço, um quinto, um décimo de culpadas, pois que em matéria de culpa a 
graduação é infinita. A recordação de uns simples olhos basta para fixar outros que os recordem e 
se deleitem com a imaginação deles. Não é mister pecado efetivo e mortal, nem papel trocado, 
simples palavra, aceno, suspiro ou sinal ainda mais miúdo e leve. Um anônimo ou anônima que 
passe na esquina da rua faz com que metamos Sírius dentro de Marte, e tu sabes, leitor, a 
diferença que há de um a outro na distância e no tamanho, mas a astronomia tem dessas 
confusões. Foi isto que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar, Deus sabe 
quando; provavelmente, dez minutos depois. Dez minutos depois, estaria eu outra vez na sala, ao 
piano ou à janela, continuando a lição interrompida: 
— Marte está à distância de... 
Tão pouco tempo? Sim, tão pouco tempo, dez minutos. Os meus ciúmes eram intensos, mas 
curtos; com pouco derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a 
terra e as estrelas.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 
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Trecho 17 
“Cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço 
ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o 
meio mais próprio a tal fim (disse-me uma senhora, um dia) é ver também, e não há ver sem 
mostrar que se vê.” 

ASSIS, Machado, Dom Casmurro. Obras Completas de Machado de Assis, vol. I, Nova Aguilar, 
Rio de Janeiro, 1994. 

 

 


