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RESUMO              

A presente dissertação, articulada de acordo com a proposta do Programa de Estudos 

Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária, tem como objetivo principal desvelar a 

presença da ópera no romance Dom Casmurro de Machado de Assis, articulando as relações 

entre as linguagens literária e cênica, desvelando a significação oculta pelo fingir da 

casmurrice.          

Para tal investigação fizemos um recorte em torno de algumas marcas como a presença 

das paixões (pathos), traço presente nas artes cênicas e a hibridização entre linguagem 

musical e textual na aproximação com o cotidiano vivido por Dom Casmurro. Também 

analisamos a integração de alguns meios de comunicação típicos da ópera e presentes no 

romance Dom Casmurro como o gesto, a música, a palavra, a construção de personagens pelo 

enquadramento fotográfico que, ao mesmo tempo em que congela, movimenta atos e 

expressões.           

As questões acima arroladas são discutidas nos três capítulos que compõem a 

dissertação, reunidas pelos temas: A Dramaticidade da Palavra, onde discorreremos acerca do 

drama permeando a narrativa de Dom Casmurro. Entre o Debuxo dos Gestos e o Colorido das 

Palavras, capítulo no qual analisaremos a ambigüidade existente entre os sinais expressivos, 

fala e gesto, que se contradizem no romance em questão, assim como nas artes cênicas. 

Finalmente no último capítulo, A Imagem Lembrada e a Musicalidade da Palavra, 

discutiremos a formação de um discurso narrativo baseado na memória e imaginação de Dom 

Casmurro, uma vez que está recontando seu viver, assim como na música, que, quando 

encerrada, só pode reconstituir-se em nossa mente através de uma reelaboração subjetiva. 
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Estas temáticas integram-se, unindo as pontas da dramaticidade na conclusão do 

trabalho, onde vinculamos as questões discutidas na dissertação.              

Dada a complexidade da obra em questão tornou-se necessária, para sua análise, a 

busca de teorias requeridas.           

Assim, para discutir a Dramaticidade na Palavra, recorremos a Nietzsche, Gledson, 

Kerman, Borheim, Coli. Em Entre o Debuxo dos gestos e o Colorido das Palavras, pudemos 

apoiar nossa teoria em Guinsburg, Barthes, Roubine, Delgado. No capítulo 3, A Imagem 

Lembrada e a Musicalidade da Palavra, encontramos respaldo em Bergson, Bachelard, 

Seincman.          

Nesse caminho analítico-interpretativo na intersubjetividade com diferentes autores, o 

romance Dom Casmurro, assim como na ópera, mostrou-se ornado de uma musicalidade 

memorialista, apoiando a narrativa em lembranças, interferindo no recontar e recantar uma 

experiência vivida.              

A ópera se faz presente quando provoca as paixões do leitor, aproximando-se do 

espectador; quando é permeado pela poesia, vinculando linguagem musical e textual. Assim 

como nas artes cênicas, Dom Casmurro é um texto permeado por gestos e palavras que se 

contrapõem ou não, constituindo as personagens através de suas lembranças, sua imaginação, 

convidando o leitor/espectador,a tentar reconstruir, com ele, o que foi e o que fui.  

Palavras Chave: Dramaticidade; A Presença da Ópera; Dom Casmurro       
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ABSTRACT  

         The current dissertation aims to reveal the opera s presence in the novel Dom 

Casmurro, by Machado de Assis, relating two different languages, the literary and the scenic 

one, finding out the hidden signification of the feign in the gloomy, character, under the 

purpose of the Graduate Program on Literature and Literary Critics.        

The investigation focused some traces, like the presence of the passions (pathos), in 

scenic arts as well as hybridation of musical and textual languages in the approach to the daily 

routine lived by Dom Casmurro. It was analysed also the integration of some communication 

elements typical of the opera gender which can be found in this novel Dom Casmurro such as 

gesture, music, word, building up the characters through a photographic frame which freezes 

at the same time as it moves on acts and expressions.          

The complexity of the novel has required specific theories for the analytical purpose.         

So, in order to discuss the Dramaticity in the Word it was required to convoke Nietzsche, 

Gledson, Kerman, Borheim, Coli. In the chapter Between the draw of gestures and the colour 

of the Words , the dissertation is supported by the theories of Guinsburg, Barthes, Roubine 

and Delgado.        

In the third chapter, The Reminded Image and the Musicality in the Word we have 

found background in Bergson, Bachelard and Seincman.              

In this analytical an interpretative way, sharing subjectivity with different authors the 

novel Dom Casmurro, as well as in the opera, revealed itself to be garnished of a 

memorialistic musicality, supported by memories which interferes in the telling and retelling 

one s lived experiences.             

The presence of the opera is observed when it touches the reader s passions when 

poetry goes thru the spectator linking musical and textual languages. As well as in the cenic 
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arts, Dom Casmurro is a text which is permeated by gestures and words in conflict or not, 

building up the characters thru his memories and imagination, inviting the reader/spectator to 

rebuild, Bentinho s life.  

Key Words: Dramaticity; Opera s Presence; Dom Casmurro                         
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INTRODUÇÃO   

Verdadeiramente foi o princípio da minha 
vida;Tudo o que sucedera antes foi como o pintar e 
Vestir das pessoas que tinham de entrar em cena, O 
acender das luzes, o preparo das rabecas, A 
sinfonia... 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 . 
(DC, cap. VIII).   

A leitura sempre fez parte de meu ser, com minhas mais tenras lembranças, trago o 

amor à leitura. Enveredar por um caminho imaginativo com o escritor sempre me atraiu. 

Tentar desvendar um mundo pelas palavras já escritas por outrem, fascina-me. 

          Foi na adolescência, como leitura obrigatória escolar que conheci aquele que seria o 

escritor com o qual meus pensamentos fluiriam: Machado de Assis. Dom Casmurro1 

conquistou-me de imediato, pela sua linguagem irônica, ao mesmo tempo poética e crítica. 

           A leitura de Dom Casmurro começou a construir, em minha persona, um novo modo 

de ler a literatura, envolvendo-me na linguagem do autor, que se utiliza de temas como a 

dúvida, o cinismo, por meio da observação teatral, integrando as artes cênicas à escritura 

através de suas personagens, envoltas por cenários, óperas e dramaticidade. 

            Essa aura cênica é captada ao ler Dom Casmurro, romance em que Machado de Assis 

revela-se a frente de seu tempo, desenvolvendo, de maneira excepcional, sob um olhar 

subjetivo de si mesmo, a personagem Bentinho, desvelando um mundo permeado por uma 

atmosfera teatral. 

    Muito já foi discutido a respeito desse romance, como o adultério, tema bastante 

comentado na literatura do século XIX. A literatura francesa, especialmente com Gustave 

                                                

 

1 O romance Dom Casmurro será tratado como DC durante todo o trabalho dissertativo. 
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Flaubert, em Madame Bovary (1857), chocou a sociedade com suas descrições explícitas de 

traição conjugal. O próprio Machado de Assis criticou Eça de Queiroz devido à sua temática 

literária sem reservas ao crime do adultério. Este último escandalizou a sociedade portuguesa 

ao escrever O Crime do Padre Amaro (1880), fazendo ardentes críticas ao clero, inclusive a 

traição perante Deus, do jovem padre Amaro, ao envolver-se amorosamente com uma 

paroquiana. 

    Nesta dissertação, pretendemos explicitar a presença da ópera no romance Dom 

Casmurro, fazendo um recorte em torno de algumas marcas, como a presença da paixão 

(pathé), traço presente nas artes cênicas, e a hibridização entre linguagem musical e textual na 

aproximação com o cotidiano vivido por Dom Casmurro. Demostraremos a integração de 

alguns meios de comunicação da ópera, como o gesto, a música e a palavra, e o modo pelo 

qual transmitem suas diferentes mensagens. Também será avaliada a construção das 

personagens pelo enquadramento fotográfico que, ao mesmo tempo que recorta a imagem, 

movimenta atos e expressões. Assim como a ópera, o romance Dom Casmurro é ornado por 

uma dramaticidade memorialista, que trai a palavra, interferindo no recontar e recantar uma 

experiência vivida.  

Trataremos da concepção de ópera no século XIX e o modo como transformou a visão 

de mundo de Bentinho pelo olhar casmurro a partir do momento em que traveste uma 

máscara, símbolo do teatro,como uma personagem que narra sua própria vida. Ao aceitar a 

teoria do velho tenor Marcolini, Bento Santiago é Dom Casmurro, o narrador, fazendo de sua 

vida uma ópera, cuja tragicidade é refletida em sua visão de mundo. Segundo Borheim (2004) 

o trágico é tomado pala subjetividade do herói, por sua autonomia. Para Kierkegaard in 

Abbagnano (1982) o herói trágico é subjetivamente refletido em si. A tragédia é nostalgia, 

saudosismo, inevitabilidade, imutabilidade do destino. Assim também é a visão de Dom 

Casmurro, que traz sua visão de passado que, apesar de trazer lembranças, movimento de suas 

paixões, são fixas em suas definições. 
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Visto que Bentinho dirige todo o fingir do texto através de uma máscara casmurra, 

nosso objetivo é enveredar pela narrativa, procurando desvelar a influência da ópera no 

romance Dom Casmurro. Tentaremos mostrar o impacto da linguagem trágica e bufa na 

narrativa de Bentinho, Dom Casmurro, explicitando as relações entre a ópera e sua projeção 

no romance, seus efeitos no discurso, no qual narrador e personagem se polarizam, integrando 

o autor-personagem no mundo cênico.             

Bentinho fez de sua vida uma ópera, permeando seu narrar por uma tragicidade, no 

sentido em que coloca Benjamin (2004), uma oposição entre imagem e discurso, assim como 

o teatro, arte em que a imagem em cena e a atitude corporal do ator muitas vezes contradizem 

o discurso.             

Ao aceitar a teoria do tenor Marcolini de que A vida é uma ópera

 

(cap IX), Bento 

Santiago modifica seu olhar e sua função na narrativa como Dom Casmurro. Um índice de 

sua aceitação para com a referida teoria, é apresentado no capítulo posterior ao A Vida é uma 

Ópera e tem como título Aceito a Teoria .             

A narrativa de Dom Casmurro é composta como um libreto de ópera, no qual as 

personagens, cenários e situações são descritos anteriormente ao início da dramatização a fim 

de situar o leitor. Como um maestro, Dom Casmurro rege sua narrativa. Tais são os títulos dos 

capítulos que, assim como uma partitura,enumeram personagens e descrevem cenários: 

-Cap. I - DO TÍTULO: Capítulo em que explica a razão de seu apelido Dom Casmurro. 

Cap. II  DO LIVRO: Explicita a razão de escrever suas vivências na velhice. 

Cap. III 

 

A DENÚNCIA: Localiza a situacionalidade em que a narrativa se inicia, a fim de 

desenvolver a tensão do romance. 

Cap. IV 

 

Um DEVER AMARÍSSIMO: Coloca um quê de dramaticidade no olhar de José 

Dias. 

Cap. V  O AGREGADO} 
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Cap. VI 

 
TIO COSME} Estes três capítulos descrevem as personagens que entrarão em 

cena

 
Cap. VII  D. GLÓRIA} 

Cap. VIII 

 

É TEMPO: Prepara o leitor para iniciar sua narrativa à maneira de uma ópera, 

dramática. 

Cap. IX  A ÓPERA: Explica como percebe a ópera e como conduzirá sua narrativa. 

Cap X 

 

ACEITO A TEORIA: Anuncia o início da narrativa à maneira trágica que 

desenvolve o tenor Marcolini.             

Dessa maneira, apresentados os títulos dos capítulos, percebemos que Dom Casmurro 

vai desenvolver sua teoria narrativa de acordo com a teoria do tenor Marcolini de que A 

Vida é uma Ópera . 

          Em sua ópera, as lembranças movem a narrativa casmurra, acompanhada de lapsos de 

memória e da não confirmação, por parte de Dom Casmurro, da veracidade de seu recontar. 

Há uma vinculação entre linguagem textual e linguagem musical, transmitindo, dessa 

maneira, diversas mensagens entre gestos e palavras.   

Seu enredo (epos) é construído pelo narrador-personagem, Bentinho, apelidado de 

Dom Casmurro por um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu . Sob a 

máscara de Dom Casmurro, Bentinho torna-se uma personagem ficcional. Todavia, a maneira 

retórica pela qual Bento descreve sua vida, faz-nos pensar sobre os efeitos de sua veracidade.              

O fato de a narração ser feita em primeira pessoa, como um recontar de sua própria vida, 

reserva-nos a possibilidade de atribuir diferentes interpretações ao leitor, em novo ritmo 

discursivo.  

Sob o cognome de casmurro , Bentinho assume esta identidade, recontando os fatos 

sob um novo olhar subjetivo e duvidoso. Essa dúvida instiga-nos a revelar a presença da 

composição operística. 
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Dom Casmurro veste uma máscara ao vislumbrar a vida à maneira de uma tragédia 

pela qual observa o mundo ao seu redor, utilizando-se de uma linguagem equivalente à da 

ópera2. A máscara, símbolo do teatro, permite-lhe, pois, múltiplas interpretações do mundo ao 

seu redor, transformando a realidade de Bentinho, transformando-o em Dom Casmurro e, ao 

travestir-se de casmurro, Bento propõe uma outra visão de mundo, tentando proteger-se da 

realidade, vivendo através de verossimilhanças. A máscara exerce uma função sonegadora, 

camuflando a realidade, transformando seu vislumbrar em algo inquestionável, permitindo 

que Dom Casmurro, assim como os super heróis, atrás de suas máscaras, lobrigue o mundo de 

maneira incontestável.             

Discutirei a presença da tragicidade na narrativa casmurra, uma vez que a visão de 

Dom Casmurro é pessimista, de amor sofrido. A visão de Nietzsche (2004) compactua com o 

vislumbramento de Bento ao afirmar que a metafísica do artista é arbitrária, vã e, ao mesmo 

tempo, defensiva, visando evitar a explicação da existência. Segundo este autor, a moral é 

aparência, ornatto e interpretação. Daí a utilização da máscara casmurra, a qual permite a 

Bento uma interpretação verossímil, turva dos acontecimentos sob uma visão estética, 

ambígua e literária.  

Sua vida é descrita por uma linguagem retrospectiva, uma vez que a tessitura de seu 

discurso é confeccionada de maneira memorialista. Seu olhar assume a função da linguagem 

fotográfica, fixando e movimentando recortes de fatos passados. Todo seu discurso é 

interativo entre presente e passado. Suas interpretações são desviadas pela memória, a qual 

trai a palavra, trai sua interpretação presente de fatos ocorridos no passado3. 

                                                

 

2 Nietzsche in: A Origem da Tragédia,. 5 ed. São Paulo: Centauro, 2004, define esse observar de Dom Casmurro 
de maneira que podemos comparar a linguagem de ópera à linguagem utilizada por Dom Casmurro: A ópera 
não nos oferece, pois, a expressão desta dor elegíaca que sempre uma perda irreparável nos causa, mas antes a 
serenidade de uma perpétua recuperação, o gozo fácil de uma realidade idílica que, pelo menos, podemos a cada 
instante, imaginar real . 
3 BARTHES, Roland, in: A Câmara Clara, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 168-169: A fotografia é 
uma evidência intensificada, carregada, como se caricaturizasse, não a figura do que ela representa (é exatamente 
o contrário), mas sua própria existência [...] Ora, na fotografia, o que coloco não é somente a ausência do objeto; 
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Barthes (1984) coloca em dúvida a existência de um objeto que esteja sendo 

observado através do olhar fotográfico. Esta dúvida encaixa-se com exatidão no olhar 

fotográfico da personagem Dom Casmurro para com as demais personagens com as quais 

interage.  

O retrato também fornece máscaras para a figura a que se está deixando fotografar 

expondo uma realidade, de acordo com a pose desejada. Assim, as personagens que se 

relacionam com o modo de narrar de Bentinho são modificadas em seu sentido.  

No entanto, Bento expõe sua impressão a respeito de sua existência pelo texto. A 

realidade se expressa através da linguagem textual, subjetiva, sendo os fatos, portanto, 

narrados sob a perspectiva do narrador4.  

Bentinho vislumbra o mundo também através do olhar fotográfico que se repete pelo 

movimento musical e visual da ópera em fins do século XIX, ao transformar seu próprio olhar 

em um olhar casmurro, para traduzir suas interpretações.  

A ópera traduz os sentimentos de maneira hiperbólica, sendo um canto com um quê de 

dor. A musicalidade toda é voltada para o sofrimento; sofrimento este que, algumas vezes não 

é real, mas sim sentido por aquele que o está expressando. Esta tradução é feita de maneira tão 

autêntica, tão trágica que faz com que os espectadores também a sintam real. Desta forma, 

podemos comparar a linguagem utilizada por Dom Casmurro à linguagem operística, em 

cenas e movimentos visualizados pelo ritmo do olhar/ouvir. Sua determinação em revelar um 

universo casmurro é tão significativa que Bento o coloca de modo hiperbólico, trágico.  

A tragicidade, o modo pelo qual Dom Casmurro aprecia os acontecimentos à sua 

volta, traduz sua realidade. A máscara, símbolo do teatro, presente em inúmeros espetáculos 

de ópera, permite-lhe, pois, significar múltiplas realidades, fazendo com que acredite em seu 
                                                                                                                                                        

 

é também, de um mesmo movimento, no mesmo nível, que esse objeto realmente existiu e que ele esteve onde 
realmente vejo. É assegurar-me do passado da coisa . 
4 BARTHES, Roland, in: O Rumor da Língua, São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 323 discorre a respeito da 
escritura: A escritura é representada pelo seu contrário, a fala. Essa distorção quer dizer que, ao escrever da fala 
(a respeito da fala), sou condenado à seguinte aporia: denunciar o imaginário da fala através do irrealismo da 
escritura [...]. Porque a escritura pode dizer a verdade sobre a linguagem, mas não a verdade sobre o real . 
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discurso verossímil acerca de sua vivência: a verossimilhança é muita vez toda a verdade, 

mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo

 
terníssimo, depois um trio, 

depois um quartor [...] (grifos do autor) (DC,cap. X).  

Dom Casmurro utiliza-se de um recorte cênico ao referir-se às parcerias que se foram 

formando ao longo do romance, uma vez que, a princípio, era um duo (Bento-Capitu), 

partindo então para um trio (Bento-Capitu-Escobar, seu amigo de seminário) formando, 

finalmente, um quartor (Bento-Capitu-Escobar-Sancha, amiga de Capitu e esposa de 

Escobar). Tais parcerias acontecem segundo a visão casmurra de Bentinho.Ele imagina que 

Capitu o estaria traindo com seu amigo Escobar, possibilitando um interesse amoroso de 

Sancha para com sua pessoa. Essa situação é imaginada por Bento travestido de sua 

identidade casmurra, não havendo, em momento algum do romance, evidências, por parte de 

outras personagens, que tal fato teria ocorrido; daí sua visão casmurra das situações, tal qual 

uma ópera trágica.  

Discorreremos nesta dissertação sobre a influência da ópera na visão de Bentinho, 

claramente influenciado pelo mundo cênico, transformando seu viver em um espetáculo, onde 

os acontecimentos se sucedem análogos aos de uma ópera.  

A partir do momento em que representa sua realidade através de sua casmurrice, Dom 

Casmurro vive a sua verdade, a sua crença, de maneira verossímil, acreditando que suas 

desconfianças sejam toda a verdade inquestionável5.  

Ao transformar sua realidade através do ângulo casmurro, Bentinho modifica os fatos, 

fazendo destes fábulas, isto é, uma realidade inventada 6. Verificaremos a possibilidade de 

Bentinho ser criador da realidade ensimesmada na qual vive Dom Casmurro, transformando 

                                                

 

5 ABBAGNANO, Nicola in Dicionário de Filosofia, São Paulo: Mestre Jou, 1982, p. 962: Verossímil é tudo 
aquilo o que é semelhante à verdade, sem ter a pretensão de ser verdadeiro [...]. Um acontecimento humano 
imaginado é verossímil se este é julgado conforme ao comportamento comum dos homens ou encontra 
explicações ou apoio neste comportamento . 
6 Aristóteles (1982, p. 29) discorre sobre o assunto: O poeta há de ser criador mais das fábulas que dos versos, 
visto que é poeta por imitar e imita ações. Ainda quando porventura seus temas sejam fatos reais, nem por isso é 
menos criador; nada impede que alguns fatos reais sejam verossímeis e possíveis e é em virtude disso que ele é 
seu criador . 
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sua narração em um movimento operístico, analisando a influência da máscara casmurra e a 

probabilidade da transformação da realidade de Bentinho. Também investigaremos a 

semelhança entre o camuflar e a tragédia grega, como define Jacó GUINSBURG (2001, p. 

61): 

Vindo para assistir a mais um espetáculo das metamorfoses de Zagreu, segundo o 
espírito da música no coral de suas invocações, eis que para o seu espanto e agrado, 
em vez da divina máscara do mito, a sua face real de homem comum se lhe 
apresenta tal qual, como máscara de si mesmo. E o que mais intriga é ver-se tão a 
vontade no papel. Nem parece disfarce de ator [...]. Sua voz deixou de ser 
unicamente a da paixão cega nas insensatas peripécias do herói [...]. A sua imitação 
no palco é verdadeira (GUINSBURG, 2001, P. 61).   

Dom Casmurro, o autor-narrador, age sob a máscara do mito da ópera de acordo com a 

descrição de Zagreu feita por Guinsburg (2001). Bento faz de sua vida um palco: A vida é 

uma ópera encenando a sua realidade, tornando-a real, como os espetáculos que apresentam 

uma história ficcional, à imagem do real.  

A dramaticidade aparece, conseqüentemente, como um alicerce da narrativa casmurra, 

ou seja, a ópera comanda o seu espetáculo 7.  

Machado de Assis já demonstrava, desde seu primeiro romance, Ressurreição (1872), 

o gosto pela dramaticidade, ilustrando passagens com peças operísticas. A ópera bufa, da qual 

Machado de Assis utilizou-se não somente em Ressurreição, mas também em Dom 

Casmurro, inovou as cantatas, pois além da música, os atores arriscavam conversas, ações 

durante os atos operísticos. Essas conversas eram divertidas, bem humoradas.  

Machado de Assis não apenas traduziu ópera e peças de teatro, como também 

permeou-se com este cenário, como crítico e escritor, ressaltando os valores morais da 

existência humana. Já no final de sua atividade como crítico, o autor mostrou-se interessado 

pela crítica estética. Em sua obra Teatro (1859), Assis já se mostrava preocupado com um 

                                                

 

7 Aristóteles (1982, p. 25): A tragédia é imitação, não de pessoas, mas de ação, da vida, da felicidade, da 
desventura [...]. Portanto, as personagens não agem para imitar os caracteres, mas adquirem os caracteres graças 
às ações. Assim, as ações e a fábula constituem a finalidade da tragédia e, em tudo, a finalidade é o que mais 
importa . 
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público despreparado para um perfeito entendimento da arte cênica8: A arte divorciou-se do 

público. Há entre a rampa e a platéia um vácuo imenso de que nem uma nem outra se 

apercebe (ASSIS, 1967, p. 23-24). 

         As cantatas introduzidas por Johann Sebastian Bach (1685-1750) podem ter 

influenciado a ópera cantada por Dom Casmurro. Desse modo analisaremos sua realidade 

eclipsada pela máscara casmurra na complexa dramatização da dúvida, como ilustra 

KERMAN (1990, p. 73-74-75): 

Bach não tem palco, nem personagens, nem acontecimentos; tudo acontece na mente 
do cristão, ou na mente de Bach, ou na mente do cantor da comunidade [...] e, como 
sempre acontece em Bach, a complexidade é empregada para exaltar um único e 
simples sentimento , neste caso, a agonia da dúvida(KERMAN, 1990, pgs. 73, 74, 
75).   

Há uma semelhança entre a cantata de Bach e o olhar de ópera utilizado por Dom 

Casmurro, pois ambos tecem suas cantatas , acreditando em sua imaginação e na imaginação 

de seu público.   

Dom Casmurro convida-nos a refletir acerca do significado de seu apelido, do por que 

de ser conhecido como Dom Casmurro, fato que ele não nega. O significado de casmurro é 

teimoso, ensimesmado, sorumbático , condizendo com o temperamento de Bentinho. Sua 

teima em tornar a realidade de acordo com sua máscara casmurra, dramática, harmoniza-se 

perfeitamente com a ópera, drama cantado e falado9.            

Dom Casmurro fundamenta parte de suas memórias em Otelo, que também sob 

influência de um terceiro, cegou de ciúme; Segundo Kerman (1990) Otelo desenvolve uma 

tensão positiva entre o fluxo dramático, declamado e a literatura na versão de Verdi em 1887. 

Ao inserir a música na peça de Shakespeare, Verdi acreditou na força das vozes e das 
                                                

 

8 A relação do escritor com a linguagem cênica data desde sua infância, uma vez que freqüentava a casa de sua 
madrinha, viúva de um antigo senador de posses, sendo a moradia toda decorada por adornos importados de 
Paris, fato que influenciou sua curiosidade por traduzir autores teatrais franceses. 
9 O modo pelo qual Bentinho traduz sua realidade é semelhante ao estilo da ópera, a qual adota qualidades 
impulsivas, retóricas, como bem define Kerman (1990, p. 42): A música deveria imitar as entonações do 
discurso apaixonado, que é melhor representado pela retórica grandiosa e exagerada de um grande ator [...] o 
resultado foi o recitativo, a emoção desordenada, um contínuo grito no coração, sem distanciamento, a voz 
humana nua por trás da voz cadenciada do poeta. Sua magnificência e seu imediatismo derivam exatamente de 
sua natureza impulsiva, de sua falta de controle formativo . 
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tonalidades a fim de tornar as personagens marcantes e suas personalidades perceptíveis. O 

coro é de total importância, obtendo uma participação mais ativa do que o próprio Otelo, que 

em suas poucas aparições apresenta-se vibrante e inesquecível.  

Dom Casmurro apresenta-se sob uma miscelânea de vozes, fazendo com que autor-

Bentinho, e narrador-Dom Casmurro apresentem um discurso no qual tais vozes se 

interceptem entre si. Bentinho é o autor, pois é aquele que se propõe a escrever de fato; Dom 

Casmurro é o narrador, pois os atos são descritos sob sua perspectiva casmurra, sob sua 

máscara casmurra. Tal fato faz com que a fala textual apresente-se sob uma forma 

dissimulada, sem qualquer indicação formal da sua presença a outrem, seja direta ou 

indiretamente.  

Nietzsche (2004) define a ópera como mascarada, acobertando, à sua sombra, a 

verdade, de maneira excepcional, sob um olhar subjetivo de si mesmo, sob um choque de 

formas e um conjunto de enunciados distintos e vontades lingüísticas em experimentação pela 

máscara10.  

Ao interpretar sua vida como uma ópera, Bento Santiago confirma sua visão de 

mundo, que se assemelha à definição de Nietzsche. Para este, a arte faz parte da essência 

metafísica do homem. Assim se posiciona Dom Casmurro acerca das interpéries que lhe 

ocorreram, ao dizer que tudo era música, sendo em princípio o dó, transformando-se em ré...  

Gledson (1984) confirma a teoria de Nietzsche de que o mundo é sofrimento, a partir 

do momento em que define que o dó a que se refere era sofrimento, lástima, pois a palavra 

tem apenas uma letra a menos que dor: e o mundo como vemos 

 

a coisa, ré, ou mundo 

como representação, nos termos de Schoppenhauer 

 

é feito dessa substância . Suas paixões 

(pathé) são descritas de maneira que forma uma conexão com as notas musicais. 

                                                

 

10 NIETZSCHE, F. in A Origem da Tragédia. São Paulo: Centauro, 2004, p. 121: Mas que podemos esperar, 
para a própria arte, dos efeitos de uma fortuna artística cujos princípios genéticos não são de ordem estética, de 
uma forma que entrou furtivamente no domínio da arte depois de ter fugido de uma esfera semi-oral, e que só 
por acaso, de tempos, pode dissimular a hibridez de sua origem? . 
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Portanto, assim como em uma ópera, Bentinho transforma sua vida em um cenário 

artificial, tentando assemelhar-se à verdade sem ter a pretensão de ser verdadeiro: Quando, 

no teatro, até o próprio dia é artificial, a arquitetura simbólica, a linguagem métrica, a 

narrativa fictícia, tudo tem um caráter ideal, ainda que o erro domine (NIETZSCHE, 2004, p. 

50).  
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CAPÍTULO 1 

DOM CASMURRO: A DRAMATICIDADE NA PALAVRA   

De noite fui ao teatro. Representava-se 
justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca; 
sabia apenas o assunto,E estimei a coincidência . 

(DC, cap. CXXXV).    

Iniciaremos nossa leitura de Dom Casmurro, observando a vinculação entre a 

linguagem dramática e a linguagem textual, assim como o discurso da paixão (pathé) na 

escrita e sua aproximação com o cotidiano, relatado por Bentinho e que estão presentes na 

ópera do século XIX. 

         Para discutir essas questões, faz-se necessário retroceder no tempo.   Desde que a cultura 

grega ocidental descobriu o efeito positivo da combinação entre música e arte, muitos 

estudiosos têm-se voltado à esse gênero:   

A tragédia, no seu sentido literal, é um gênero dramático específico de literatura que 
floresceu muito raramente na cultura ocidental: na Grécia antiga, sobretudo em 
Atenas no século V a.C., e então em algumas outras tradições literárias que foram 
profundamente influenciadas pelo modo grego: Roma antiga, a Renascença por toda 
a Europa, a Alemanha na virada do século XIX. Mas apesar da produção esporádica 
de verdadeiras tragédias, a tragédia é o gênero que tem atraído a atenção de sérios 
teóricos da literatura e filósofos pelo período mais longo na cultura ocidental 
(NIETZSCHE, 2004, p. 20).    

Os gregos inclinaram suas artes para a tragédia, para o pessimismo. Seu teatro voltou-

se para uma representação mais completa das paixões humanas, unindo música e encenação, 

como um culto. Segundo Nietzsche (2004), o trágico é o lado terrível do caráter humano e os 
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gregos transferiam essas paixões terríveis na arte, libertando-as, por fim11. Schoppenhauer 

(1982) define o trágico como um conflito sem resolução12.  

Dom Casmurro, romance de Machado de Assis13, escrito em 1899, enveredou sua 

narrativa através de uma linguagem trágica:  

E bem, qualquer que seja a solução, uma cousa fica, e é a suma das 
sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o 
meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis 
o destino que acabassem juntando-se e enganando-me (DC, cap. 
CXLVIII).    

Machado de Assis lamentava o rumo pelo qual os romances estavam enveredando. 

Cada vez mais distantes da literatura, ofereciam ao leitor mais entretenimento do que cultura. 

Inserir um tom operístico aos seus textos foi uma das maneiras encontradas para introduzir ao 

público uma hibridização entre lazer e cultura:  

Alguns textos de cunho teórico ou crítico escritos depois de 1865 ainda insistiam na 
idéia de que o teatro fazia parte da literatura, que a peça devia exprimir valores 
morais e sociais, que o espetáculo devia ter uma finalidade edificante para o público 
e coisas afins. Mas onde o teatro pulsava de verdade mesmo, a realidade era outra. A 
hegemonia do teatro cômico e musicado, a especificidade de cada tipo de peça e a 
decadência da arte dramática tornaram-se então a matéria sobre a qual foram escritos 
os principais textos teóricos e críticos da época (FARIA, 2001, p. 150).   

Na introdução de DC, pode-se notar a semelhança à um libreto de ópera que orienta o 

espectador para a compreensão da lógica do enredo. No início da narrativa, Bentinho anuncia 

sua vida com estrutura similar à ópera; compara seu viver ao entrar em cena, enfatizando a 

importância da opereta na composição de Dom Casmurro: 

                                                

 

11 NIETZSCHE, F., in Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano São Paulo: Jou, 1982, p. 930: A 
profundidade do artista trágico está em que o seu instinto estético considera as conseqüências remotas e não pára 
com vista curta nas coisas próximas .  
12 A definição de trágico dada por Schiller (1982, p. 929) vai ao encontro com o narrar de Dom Casmurro, o qual 
torna realidade e mundo idealizado distantes: O trágico é apresentado como uma manifestação da poesia 
sentimental e precisamente daquela poesia que representa o conflito entre o real e o ideal . 
13 Escrito de maneira elaborada, Dom Casmurro. São Paulo: Globo, 1997 exige um leitor atento aos detalhes; o 
texto é descrito como uma opereta, organizado à maneira de uma tragédia musical, insinuando uma inspiração 
nos costumes da época, uma vez que a ópera era considerada um evento social, em fins do século XIX. 
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Verdadeiramente foi o princípio da minha vida; tudo o que sucedera 
antes foi como o pintar e vestir das pessoas que tinham que entrar em 
cena, o acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia... 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 (grifos nossos) 
(DC, cap. VIII).   

A ópera, segundo a modernidade, tem suas origens na Grécia antiga, desenvolvendo-se 

a partir das tragédias, que eram cantadas e entoadas. A arte de representar surgiu entre os 

gregos, os quais imitavam a natureza, segundo NIETZSCHE:  

O espírito apolíneo e seu contrário, o espírito dionisíaco, são forças artísticas que 
brotam do seio da própria natureza, sem intermédio do artista humano , forças 
pelas quais os instintos naturais se aproximam e se satisfazem diretamente [...]. Em 
relação a estes fenômenos artísticos imediatos da natureza, todo artista é um 
imitador, quero dizer, tanto o artista do sonho apolíneo como o artista da 
embriaguez dionisíaca e também, como por exemplo na tragédia grega, 
ambos, o artista da embriaguez e o artista do sonho (NIETZSCHE, 2004, p. 25)    

As primeiras representações eram de caráter religioso, geralmente realizadas nas festas 

em homenagem a Dionísio, deus do vinho e da natureza. A peça era montada, escrita e 

representada por uma mesma pessoa. Foi devido à voz fraca de Sócrates, não suficientemente 

audível para desempenhar os textos que escrevia, que começaram a surgir os atores.  

Os gregos enalteciam a natureza através de seus cantos e suas encenações. O 

simbolismo representava o respeito pela natureza14.  

Esse simbolismo era concebido através da música, que exercia uma fascinação para os 

gregos, um meio de expor as paixões como define NIETZSCHE (2004, p. 27):   

                                                

 

14 NIETZSCHE, F in: A Origem da Tragédia

 

(2004, p. 28): Só por símbolos poderá exprimir-se a essência da 
natureza; para esse novo mundo de símbolos é indispensável a simbólica do corpo humano; não só a simbólica 
dos lábios, das palavras, dos rostos, mas também todos os gestos e todas as atitudes da dança, ritmando os 
movimentos de todos os membros. Então, surgem as outras forças simbólicas, as da música, e com súbita 
veemência, crescem em dinamismo, ritmo e harmonia .  
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O canto e a mímica destes sonhadores com a alma híbrida eram para o mundo greco-
homérico algo de novo e inaudito: a música dionisíaca, particularmente, excitava-
os com um mundo greco-homérico algo de novo e inaudit arrepio de terror. Se, ao 
que parece, a música era já conhecida como arte apolínea, vendo de perto as coisas, 
conviremos em que ela só possuía esse predicado pela cadência das ondas rítmicas, 
potência plástica que foi atualizada até à representação das situações apolíneas.   

Também Nietzsche (2004) define de modo pertinente a hibridificação entre música e 

arte. Ao acoplar essas duas formas de expressão, aclara-nos a importância para os gregos em 

conectar música e arte. Segundo ABBAGNANO (1982, p. 70):  

Na concepção de Nietzsche, o espírito apolíneo domina a arte plástica, que é 
harmonia de formas, o espírito dionisíaco domina a música, que é, ao contrário, 
desprovida de forma porque é ebriedade e exaltação entusiástica. Somente em 
virtude do espírito dionisíaco, os Gregos lograram suportar a existência. Sob a 
influência da verdade contemplada o homem grego via em toda a parte o aspecto 
horrível e absurdo da existência: a arte lhe veio em socorro, transfigurando o 
horrível e absurdo em imagens ideais, por meio das quais a vida se tornou aceitável. 
A transfiguração foi realizada pelo espírito dionisíaco, modulado e disciplinado pelo 
espírito apolíneo, e deu lugar à tragédia e à comédia. Mais tarde, Nietzsche viu no 
espírito dionisíaco o próprio fundamento da arte enquanto esta corresponde aos 
estados de vigor animal . O estado apolíneo não é senão o resultado extremo da 
embriaguez dionisíaca, uma espécie de simplificação e concentração da própria 
embriaguez.   

Percebemos, na citação acima, a importância do hibridismo, da combinação entre arte 

e música, iniciada pelos gregos para a formação da ópera moderna. Assim como nas óperas, a 

narrativa de Dom Casmurro é elaborada por meio de representações do sujeito que narra 

acrescidas de sua imaginação em diferentes acordes: A imaginação foi a companheira de 

toda minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais 

delas capaz de engolir campanhas e campanhas, correndo (DC, 1997, cap. XL).  

A musicalidade é presente na narrativa de Dom Casmurro. A partir da teoria do tenor 

Marcolini de que a vida é uma ópera , Bentinho passará a desenvolver suas memórias à 

semelhança de uma tragédia na qual há acordes alternados, isto é, tristeza, dúvida, ciúme, 

compaixão, alegria, a partir do momento em que o planeta em que vivemos é um palco:   



  
16

 
Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro 
que aprendeu no conservatório do céu [...]. Tudo se teria passado sem 
mais nada se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera do qual 
abriria mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da 
sua eternidade [...]. Satanás criou um teatro especial, este planeta, e 
inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e 
comprimárias, coros e bailarinos (DC, cap. IX).   

Talvez Dom Casmurro, ao anunciar a ópera como composição diabólica, queira nos 

remeter a um conto trágico, em que a verdade é duvidosa, como desenvolve GLEDSON 

(1984):  

Certamente Machado deve ter sentido grande afinidade com uma doutrina que, 
ousada e paradoxalmente, proclama que a existência é destituída de qualquer 
objetivo verdadeiro, seja qual for, vê a história como uma sucessão de acasos, e 
transforma em realidade suprema o sofrimento cuja existência outros buscam 
justificar (GLEDSON, 1984, p. 148)    

É uma memória pessimista, que foi escrita por Deus, sendo, portanto, bem 

intencionada, mas, no entanto, desenvolvida e regida pelo diabo, que fez de nosso planeta seu 

palco.  

                NIETZSCHE (2004) define a ópera como mascarada, acobertando a verdade, sob 

um choque de formas e um conjunto de enunciados distintos e vontades lingüísticas, em 

experimentação pela máscara15:  

Enganar-se-ia porém quem pensasse ser possível expulsar essa mascarada que é a 
ópera dando apenas um alto grito, como se procede com um espectro ou com uma 
alma do outro mundo. Aquele que quiser destruir a ópera terá de travar brava luta 
contra essa serenidade Alexandrina, que ela simboliza tão ingenuamente com as 
teorias favoritas, e de que é, na verdade, a adequada expressão artística 
(NIETZSCHE, 2004, p. 121)   

Ao comparar sua vida com a ópera, Bento Santiago concebe sua visão de mundo, de 

modo análogo à definição de Nietzsche (2004). Para este, a arte faz parte da essência do 

homem, traduzindo Deus como libertador do sofrimento, ou seja, a humanidade está implícita 

                                                

 

15 NIETZSCHE, F. (2004, p. 121): Mas que podemos esperar para a própria arte, dos efeitos de uma fortuna 
artística cujos princípios genéticos não são de ordem estética. De uma forma que entrou furtivamente no domínio 
da arte depois de ter fugido de uma esfera semi-oral, e que só por acaso, de tempos a tempos, pode dissimular a 
hibridez de sua origem? . 
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a esta mesma idéia de coisa representada: Tudo é música, meu amigo. No princípio era o dó, 

e do dó fez-se ré, etc. (DC, cap. IX).  

Gledson (1984) confirma a teoria de Nietzsche de que o mundo é sofrimento. 

Compactua com a visão de Dom Casmurro, ao afirmar que a metafísica do artista é arbitrária, 

vã e, ao mesmo tempo, defensiva, visando evitar a explicação da existência. Segundo este 

autor, a moral é aparência, ornatto e interpretação. Daí a utilização da máscara casmurra, que 

permite a Bento uma interpretação turva do mundo:  

No começo era o sofrimento (os sentidos de dó abrangem comiseração, lástima, 
tristeza, e a palavra tem apenas uma letra a menos que dor), e o mundo como o 
vemos  a coisa, ré, ou o mundo como representação, nos termos de Schopenhauer 

 

é feito dessa substância (GLEDSON, 1984, p. 152).   

Foi em 1607, em Mantua, na Itália, que Claudio Monteverdi (1567-1643) apresentou a 

primeira ópera reconhecida internacionalmente: Orfeu, unindo palavra e música. Nas palavras 

de Kerman (1990), foi a primeira ópera a revelar um compositor dramaturgo, definindo a 

integridade do drama. Cabe ao compositor, portanto, emoldurar a tessitura da ópera, que está 

disponível no libreto, inspiração do compositor.  

Monteverdi16 arriscou os sentimentos da platéia, iniciando ritmos que tocassem as 

emoções do ouvinte. Um desses momentos em que isso se revela aparece quando Capitu 

amamenta Ezequiel: 

As horas de maior encanto e mistério eram as de amamentação. 
Quando eu via o meu filho chupando o leite da mãe, e toda aquela 
união da natureza para a nutrição e vida de um ser que não fora nada, 
mas que o nosso destino afirmou que seria, e a nossa constância e o 
nosso amor fizeram que chegasse a ser, ficava que não sei dizer nem 
digo (DC, cap. CVIII).  

                                                

 

16 A ópera barroca evidenciou-se a partir do momento em que Monteverdi destacou o elemento heróico em suas 
composições, elemento bastante valorizado durante o barroquismo. 
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A citação poética acima, através de sua descrição emoldurada na poesia, provoca as 

paixões do leitor, assim como Monteverdi, que se utilizou da síncope na ópera, ou seja, da 

tensão rítmica a fim de provocar as paixões (pathos) do ouvinte:  

Monteverdi transformou a síncope da linha recitativa num maneirismo positivo, 
produzindo uma sensação curiosa de pronto deslocamento, uma amplitude que 
permite ao cantor se arrastar ou se precipitar independente da sóbria marcação 
métrica (KERMAN, 1990, p. 43).   

Dom Casmurro é composto de uma linguagem envolvente, assim como a ópera. O 

narrar de Bentinho é eloqüente, fazendo com que o espectador-leitor sinta-se tocado, uma vez 

que sua narrativa é permeada por uma linguagem vigorosa, que impressiona o leitor de 

maneira poética, como descreve Gledson (1984).  

A ópera é um texto que, acompanhado da música, faz com que o espectador se sinta 

participando do espetáculo, assim como Bentinho conversa com o leitor: Hás de ter tido 

conflitos parecidos com esse, e, se és religioso, haverás buscado alguma vez conciliar o céu e 

a terra, por modo idêntico ou análogo (DC, cap. LXXX).  

Como na ópera, o romance Dom Casmurro é permeado por paixões, que transformam 

a visão do narrador, pois as paixões mesclam-se ao real.   

A música é regida por paixões, meio encontrado pelo homem para manifestar suas 

experiências e seus sentimentos:  

Diz Hegel que o sentimento é a forma própria da música [...]. Com o 
reconhecimento do sentimento como forma própria da música e como justificação da 
superioridade desta, a teoria romântica da música havia encontrado sua expressão 
definitiva [...] a música não deixa, como fazem as artes figurativas, que a 
exteriorização seja livre para desenvolver-se por si só e para chegar a uma existência 
autônoma. Isto quer dizer que na música, diferentemente das outras artes, a forma 
sensível em que a Idéia se manifesta e exprime é inteiramente superada como tal e 
resolvida em pura interioridade, em puro sentimento (ABBAGNANO, 1982, p. 
660).  
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A narrativa de Bentinho aos poucos assume uma máscara, símbolo do teatro, 

transforma-se em uma história trágica, sendo uma fala acompanhada, própria da música, um 

sentimento tenso e dramático: 

Os olhos com que me disse isto eram embuçados, como espreitando 
um gesto de recusa ou de espera. Contava com a minha debilidade ou 
com a própria incerteza [...]. Acaso haveria em mim um homem novo 
[...]. Nesse caso era apenas um homem apenas encoberto (DC, cap. 
CXL).   

Percebemos que Bentinho tenta provocar os sentimentos do espectador, assim como 

Mozart17, que instaurou uma ópera repleta de sentimentos, de abordagens psicológicas, 

detectadas de maneira natural pela platéia. Como ocorre em As Bodas de Fígaro, cantata na 

qual os cantores juntam-se à orquestra e dominam a emoção final.18  

As Bodas de Fígaro foi uma peça cantada composta por Mozart no século XVIII. 

Podemos perceber uma semelhança com o desenrolar de Dom Casmurro:  

O primeiro ato é devotado à intriga cômica, mas a primeira aparição da Condessa, 
no início do segundo ato, empurra o drama para um novo plano. Um falatório mais 
ou menos indecoroso sobre esta Condessa dominou o Primeiro Ato; o Conde revelou 
suas cores. Sobre ela ficamos apenas na imaginação. Ainda que pudéssemos prever 
com segurança que um compositor apresentaria uma pessoa de emoções mais 
profundas, sua cavatina Porgi Amor

 

é comovedora, sempre. A Condessa, vivendo 
num mundo da comédia, usa a máscara da corte para a conversação e a intriga. Mas 
nos solóquios podemos ver a mulher verdadeira 

 

e a corte também a vê quando ela 
se desmascara na reconciliação final (KERMAN, 1990, p. 115).   

O desenrolar textual de Dom Casmurro muito se assemelha ao discurso da ópera de 

Mozart. No início do romance machadiano, Capitu é vista por Bentinho como uma moça de 

uma moral consistente, até surgirem desconfianças vindas do agregado José Dias, que 

consegue abalar sua imagem, perturbando a imaginação de Dom Casmurro. As ações de 

                                                

 

17 Nascido em 1756, em Salzburgo, na Áustria, Mozart produziu diversas óperas, entre elas O Rapto do Serralho 
(1782), composta por uma deslumbrante seqüência de piano e As Bodas de Fígaro (1786) que, devido ao seu 
enorme sucesso em Praga, Mozart recebeu a incumbência de produzir uma nova ópera: Don Giovanni 
considerada, por muitos, como sua obra-prima. Suas composições destacam-se devido ao fato de utilizar diversos 
instrumentos musicais incomuns em sua época, como trombones, que significavam alguma comunicação com o 
sobrenatural. 
18 KERMAN, Joseph (1990, p. 113): Ao escrever Fígaro, Mozart pela primeira vez compreendeu a força 
dramática do conjunto. Em uma palavra, ele descobriu seu caminho dramático característico . 
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Capitu, a princípio, convencem Bentinho, superficialmente. Assim como a Condessa, em 

Bodas de Fígaro, Capitu tem sua identidade mascarada, sendo descrita somente através do 

olhar casmurro de Bento: 

Outra idéia, não,  um sentimento cruel e desconhecido, o puro ciúme, 
leitor das minhas entranhas. Tal foi o que me mordeu, ao repetir 
comigo as palavras de José Dias: Algum peralta da vizinhança . Na 
verdade, nunca pensara em tal desastre (DC,cap. LXII).   

Assim, notamos a influência do agregado em Bentinho e, a partir de tal insinuação, 

Dom Casmurro passa a olhar Capitu sob um novo ângulo, o da desconfiança, próprio da 

tragédia.           

O trágico, segundo Walter Benjamin (2004)19 anuncia um sacrifício que é 

anunciado e formulado pelo próprio herói, que nada tem a oferecer, a não ser sua sombra, sua 

tristeza, seu sofrimento. O trágico relaciona-se com o demoníaco, com a ambigüidade, 

comporta-se como alguém perseguido pela sociedade. 

        E, com seu olhar trágico para com Capitu, Dom Casmurro lembra-nos o estilo operístico 

de Mozart, em As Bodas de Fígaro, cuja ação sofre uma mudança repentina. A cadência 

musical é interrompida por um movimento abrupto, agressivo. Bentinho, que lobrigava 

Capitolina de uma maneira regular, traveste-se com uma máscara casmurra, transformando 

seu vislumbrar linear em olhar perturbado, tenso.  

Coli (2003) também define a ópera de maneira que as paixões (pathos) dominem o 

espectador, provocando efeitos indizíveis, viscerais, a fim de afastar os problemas cotidianos 

dos ouvintes, para que estes sintam toda a emoção transmitida pelo espetáculo, esquecendo-se 

de suas realidades.  

As paixões que a ópera produz no espectador também estão presentes no texto 

machadiano em estudo. A narrativa é composta por argumentos sedutores, dramáticos, que 

acendem, no leitor, sentimentos ambíguos e fortes: 

                                                

 

19 BENJAMIN, Walter, in: Origem do Drama Trágico Alemão. ,Lisboa: Assírio e Alvim, 2004, p. 111. 
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O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, 
isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e 
outros objetos e executa dentro os sinais correspondentes ao diálogo, 
uma trovoada, um carro, um tiro. Quando eu era moço, representou-
se, aí, em não sei que teatro, um drama que acabava pelo juízo final 
(DC, cap. LXXIII).   

A tragicidade com a qual Dom Casmurro reconta sua vida, traduz sua realidade, 

através de suas experiências e sob a influência do agregado da família, José Dias, que incute, 

em Bentinho, idéias duvidosas as respeito de Capitu manifestando-se, de maneira hiperbólica, 

em sua casmurrice20.  

A ópera está presente nos diálogos entre as personagens. Citações sobre teatros, sobre 

passeios por salas de ópera aparecem de maneira explícita no texto. Mas a ópera que permeia 

a trama casmurra é Otelo de William Shakespeare   

Seu enredo narra como o ciúme domina o olhar de Otelo para com sua amada 

Desdêmona, pela influência de seu alferes, Iago. Este, invejando o poder e a confiança que 

Otelo conferiu a Cássio, planeja toda uma cena a fim de que Otelo acredite que Desdêmona o 

traiu com Cássio, o que não é verdade. Tomado pelo ciúme, ao ser informado por Iago que 

sua amada havia dado ao amante Cássio o lenço que simbolizava toda a sua feminilidade 

(anima), Otelo mata Desdêmona.  

Assim como Otelo, Bentinho também é envolvido pelo ciúme, sentimento que o guia, 

deixando-o ensimesmado, casmurro. Coli21 (2003), classifica o ciúme de Otelo como uma 

força que atua exteriormente, mas de maneira tal que tem seu eu alterado, sofrendo abalos 

psicológicos, morais:  

                                                

 

20  BORHEIM, Gerd, in: O Sentido e a Máscara. São Paulo: Perspectiva, 2004, p. 72 contrapõe a idéia de que a 
tragédia seja inerente ao homem através da definição de Sartre: Melhor ainda seria recorrer à expressão 
consagrada por Sartre: separação ontológica. Mas é fundamental acrescentar que a finitude ou a separação 
ontológica que caracterizam o homem não são em si mesmas trágicas: o homem como homem, em sua condição, 
não é trágico. A separação ontológica é muito mais o elemento possibilitador do trágico, é aquele rasgo na 
natureza humana que em tais e tais circunstâncias adquire ou não uma coloração trágica . 
21 Jorge Coli é crítico e professor titular de História da Arte e da Cultura na Unicamp, Universidade Estadual de 
Campinas. 
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O ciúme aparece então como alguma coisa que atua do exterior 

 
ele corrói, ataca, 

abala a constituição moral de Otelo, fazendo dele um outro. Cuidado, senhor , diz 
Iago, com o ciúme; É um monstro de olhos verdes que zomba do alimento de que 
vive (COLI, 2003, p.38).    

Estas mudanças são constantemente fomentadas pelo ciúme: Otelo aparece como um 

exemplo do ser que é tomado, de modo fulgurante, pela paixão .  

O ciúme transforma o olhar de Dom Casmurro, enxergando o mundo de um modo 

complexo, dramático: 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 (DC, cap. CXXIII).  

O ciúme de Bentinho é desenvolvido sob um terreno incerto, em que a transparência 

não estará presente nas situações, sendo um ciúme sentimental, imaginativo (COLI, 2003).:   

É possível entrever, mesmo como se através de um vidro opaco, os fantasmas que 
habitam as paixões de Otelo. Shakespeare não oferecerá jamais a transparência. O 
ciúme, em sua tragédia, nasce num terreno incerto, mergulha suas raízes em 
camadas secretas e atinge pontos fortemente sensíveis, perturbadores. (COLI, 
2003, p. 39).    

Assim também ocorre com Dom Casmurro. Após enxergar, nos olhos de Capitu, um 

amor por Escobar, já morto, resolve ir ao teatro onde coincidentemente , em suas palavras, 

está sendo encenada Otelo:  

Jantei fora. De noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, 
que eu não vira nem lera nunca; sabia apenas o assunto, e estimei a 
coincidência. Vi as grandes raivas do mouro por causa de um lenço, 

 

um simples lenço! 

 

e aqui dou matéria à meditação dos psicólogos 
deste e de outros continentes, pois não me pude furtar à observação de 
que um lenço bastou para acender os ciúmes de Otelo e compor a mais 
sublime tragédia deste mundo (DC, cap. CXXXV).    

Ao assistir à peça, ocorre-lhe a idéia de que Capitu deveria morrer, assim como 

Desdêmona. Da mesma maneira que Otelo, Dom Casmurro arquiteta uma morte trágica sem, 
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ao menos, estar certo de seu merecimento. Assim como na peça shakesperiana, Dom 

Casmurro é tomado por uma paixão que passa a guiar sua visão de mundo, impedindo-o de 

pensar outras possibilidades. O ciúme comanda sua vida, assim como a de Otelo, abalando 

sua constituição moral, sua psiquê. É tomado, assim como Otelo, por essa paixão corrosiva.22 

(Coli, 2003). A coincidência pela qual passa Dom Casmurro ao assistir Otelo na noite em que 

decidira matar-se por ciúme, traz, de forma explícita, a influência da ópera: 

O último ato mostrou-me que não eu, mas Capitu devia morrer. Ouvi 
as súplicas de Desdêmona, as suas palavras amorosas e puras, e a fúria 
do mouro, e a morte que este lhe deu entre aplausos frenéticos do 
público [...] que faria o público, se ela deveras fosse culpada, tão 
culpada como Capitu? (DC, cap. CXXXV).   

Assim como na tragédia de Shakespeare, a narrativa de Dom Casmurro não precisa de 

muitos argumentos para sentir a influência do ciúme, que desvia seu olhar, eclipsando-o, ou 

seja, impedindo-o de apurar a realidade dos fatos:  

As senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens 
iam fumar. Então eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas 
não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham 
outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça (DC, 
cap. CXXXV).   

Além das paixões, também o movimento que a ópera fez no século XIX de aproximar-

se do cotidiano está presente no romance Dom Casmurro. A vida cotidiana começava a 

destacar-se na literatura machadiana.   

O final do século XIX trouxe um novo tipo de ópera, com heróis originados do povo, 

criados a partir da realidade popular. As óperas representavam a realidade de seus ouvintes 

segundo COLI (2003):  

                                                

 

22 Assim como em Dom Casmurro, que é tomado por um ciúme infundado, não comprovado, Otelo passa pela 
mesma situação, diz Coli (2003, p. 39): Shakespeare não oferecerá jamais a transparência. O ciúme, em sua 
tragédia, nasce num terreno incerto, mergulha suas raízes em camadas secretas e atinge pontos fortemente 
sensíveis, perturbadores [...] de ambigüidades poderosas que não podem ser claramente definidas . 
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O século XIX é rico de poemas sinfônicos, de peças para piano descritivas ou 
evocatórias, de tentativas as mais diversas para produzir música literária, 
música portadora de imagens e de conceitos(COLI, 2003, p. 26)   

          As personagens aproximam-se da realidade social brasileira da época; como colocou 

Coli (2003), mesmo sendo uma imagem fabricada . A fim de se construir uma ópera 

verossimilhante à realidade, alguns recursos devem ser utilizados, assim como a metáfora, que 

é um tropo, o qual tem por objetivo substituir uma palavra por outra através de uma relação de 

semelhança.  

Em Dom Casmurro, podemos perceber a presença da ópera popular, focando cenas 

cotidianas, as quais o público entenderia e se identificaria. As personagens vivenciam 

situações que o leitor conhece; porém, acompanhadas da tragicidade da ópera, como no 

momento em que Bentinho vai ao baile com sua esposa, recreação típica do final do século 

XIX, mas, no entanto, dramatiza o fato de ela mostrar seus braços:  

De dançar gostava e enfeitava-se com amor quando ia a um baile; os 
braços é que [...]. Os braços merecem um período [...] quando vi que 
os homens 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 (DC, cap. CV).    

Dessa forma, Machado de Assis aproximava a ópera do espectador, uma vez que este 

identificar-se-ia com os dramas vivenciados pelas personagens23, quando narra, por exemplo, 

a passagem do Santíssimo, um costume daquela época:    

                                                

 

23 Artur Azevedo foi um excepcional autor brasileiro de operetas no século XIX, nacionalizando tal gênero 
musical, como ilustra José Roberto Faria in Idéias Teatrais: O Século XIX no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 
2001, p. 147: A primeira que realizou, em 1876, A Filha de Maria Angu 

 

versão de Mme. Angot, teve mais de 
cem representações.
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Efetivamente o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já 
havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava 
em momento tão grave; obedeci, a princípio constrangido, mas logo 
depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar 
ofício de homem. Quando o cristão começou a distribuir as opas, 
entrou um sujeito esbaforido; era o meu vizinho Pádua, que também ia 
acompanhar o Santíssimo (DC, cap. XXX).   

O trecho acima relata uma procissão comum no século XIX, conhecida dos leitores 

fazendo parte, portanto, de seu cotidiano.  

A ópera La Bohéme de Puccini é uma ópera que retrata o trabalho de mulheres que 

entregam leite, dobram jornais, varrem, ou seja, há uma verdadeira aproximação com o 

público da época e, graças ao entrosamento entre música e palavra, faz com que a platéia 

obtivesse, não apenas um alargamento de seus conhecimentos, como também desenvolva um 

maior interesse pela ópera. Coli (2003) destaca a importância das frases musicais, as quais 

apresentam-se em primeiro plano, tendo a melodia submetida à palavra, como um recitativo-

cantábile, aderindo-se à frase, valorizando a expressão dramática, assim como faz Dom 

Casmurro ao tentar refazer seu passado:  

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; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo (DC, 
cap. II).   

Essa era uma preocupação pertinente ao teatro do final do século XIX. Seria preciso 

educar a platéia para uma apreciação teatral. Esta educação só seria possível se o espectador 

identificasse seu cotidiano em um espetáculo.  

A linguagem musical da ópera com seus acordes, paixões e experiências cotidianas até 

aqui discutidas na linguagem textual do romance Dom Casmurro, tem como companhia a 

poesia. 
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A prosa poética foi inserida à ópera através da ousadia wagneriana; uma teia sinfônica 

compunha seus arranjos. Era uma ópera nervosa, conforme KERMAN:  

Wagner levou o ideal orgânico a um clímax monstruoso: uma continuidade única, 
pulsante, ostensiva, carregada de temas, durante quatro horas 

 

até mesmo quatro 
noites. Uma vez que a ópera no século 19 despertou o interesse de um compositor 
alemão de avant-garde como Wagner, estava fadada a se tornar fortemente 
sinfônica; pois a textura de motivos da sinfonia (caracteristicamente, a textura da 
seção de desenvolvimento do primeiro movimento) dominava o pensamento musical 
na época de Handel e com a declamação na época de Monteverdi (KERMAN, 1990, 
p. 202).    

A poesia é uma constante no texto machadiano em estudo; Dom Casmurro utiliza-se 

de uma linguagem eloqüente, poética a fim de despertar os sentimentos do leitor. Gledson 

(1984) comenta a maneira pela qual Bentinho compõe sua ópera, possuindo uma linguagem 

que emociona o leitor, que o envolve.  

Assim como a ópera, a narrativa de Dom Casmurro também é permeada pela poesia, 

como pode ser apreciada nas citações seguintes:  

Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de 
cima de si que não era feio que os meninos de quinze anos andassem 
nos cantos com as meninas de quatorze; ao contrário, os adolescentes 
daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade 
(DC, cap. XII).    

Quando demonstra seu amor por Capitu:  

A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como 
lhe atribuía lágrimas, há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora; 
vi-a escrever no muro, falar-me, andar à volta, com os braços no ar; 
ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a 
voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me 
ares de um lustre nupcial [...]. Que era lustre nupcial? Não sei; era 
alguma cousa contrária à morte, e não vejo outra mais que bodas (DC, 
cap. XXX).   
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Quando conversa com a noite:  

Antes de concluir este capítulo, fui à janela indagar da noite por que 
razão os sonhos hão de ser assim tão tênues que se esgarçam ao menor 
abrir de olhos ou voltar de corpo, e não continuam mais. A noite não 
me respondeu logo. Estava deliciosamente bela, os morros palejavam 
de luar e o espaço morria de silêncio. Como eu insistisse, declarou-me 
que os sonhos já não pertencem à sua jurisdição [...]. Os sonhos 
antigos foram aposentados, e os modernos moram no cérebro da 
pessoa (DC, cap. LXIV).   

Dom Casmurro permeia sua narrativa de maneira poética valorizando a tessitura de 

sua narrativa de maneira melódica e harmoniosa, como uma ópera.   

Este pacto entre melodia e palavra faz com que as encenações sejam visualizadas 

através de um simbolismo, uma vez que gestos e palavra estariam transmitindo as paixões a 

qual se pretende transmitir: Já entre nós só faltava dizer a palavra última; nós a líamos, 

porém, nos olhos um do outro, vibrante e decisiva, e sempre que Ezequiel vinha para nós não 

fazia mais do que separar-nos  (DC, cap. CXXXII).  

Percebemos a importância do olhar, dos gestos na narrativa de Bentinho que, mesmo 

sem diálogos, é permeada por paixões transmitidas ao leitor.  

A palavra era ajustada à melodia de maneira tão sincronizada, que o público sentia as 

paixões que as personagens lhe sugeriam. Bentinho, narrador-autor de Dom Casmurro 

mantém, durante toda a narração, uma ligação com a ópera: ora comparando a vida com este 

gênero musical, ora inspirando-se na ópera para compor sua narrativa, explicitando sua visão 

de mundo através de uma combinação de diferentes vozes narrativas compondo, desta forma, 

um texto polifônico, como na passagem em que Bentinho e Capitu encontram um vendedor de 

cocada:     
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Um preto, que, desde algum tempo, vinha apregoando cocadas, parou 
em frente e perguntou: 
- Sinhazinha, qué cocada hoje? 
- Não, respondeu Capitu. 
- Cocadinha ta boa. 
- Vá-se embora, replicou ela sem rispidez. 
- Dê cá! Disse eu descendo o braço para receber duas. 
Comprei-as, mas tive de as comer sozinho [...] não quis saber de doce, 
e gostava muito de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi 
cantando [...] tão sabido do bairro e da nossa infância: 

Chora, menina, chora, 
  Chora, porque não tem 

      Vintém (DC, cap. XVIII).   

Podemos perceber uma hibridização entre linguagem textual e linguagem musical a 

fim de explicar um momento entre Bento e aquela que se tornaria sua esposa, Capitu.   

A ópera do século XIX preconizou o movimento de hibridismo entre música e poesia. 

A palavra passou a exercer um papel fundamental nas cantatas, direcionando as paixões: a 

poesia enriqueceu a música, assim como é o narrar de Bento, poesia com um fundo musical , 

o qual direciona as paixões do leitor:  

Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para 
dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem 
capaz de dizer, sem quebra de dignidade do estilo, o que eles foram e 
me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá idéia 
daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e 
energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se 
retira da praia, nos dias de ressaca (DC, cap. XXXII).    

A palavra começou a exprimir, a partir do século XIX, o que a melodia, solitária, não 

acrescentava. Nos séculos XVII e XVIII, a palavra era encaixada à música. Com as 

composições wagnerianas, a poesia era primeiramente composta, para depois ser introduzida a 

música. A palavra ganhava um significado acentuado na ópera:   
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Capitu achou à toada um sabor particular, quase delicioso; contou ao 
filho a história do pregão, e assim o cantava e teclava. Ezequiel 
aproveitou a música para pedir-me que desmentisse o texto dando-lhe 
algum dinheiro (DC, cap. CX).    

A influência de Wagner na ópera do século XIX foi tão intensa, que fundou o teatro 

da paixão em oposição ao teatro da razão

 

(KERMAN, 1990, p.189). Denunciou a arte 

moderna, conclamando por uma liberdade de expressão. Declaradamente anti-semita, teve sua 

imagem denegrida no século XX pelo fato de o nazismo tê-lo tomado como exemplo da 

superioridade da música e do intelecto alemães.  

Wagner revolucionou a ópera do século XIX, utilizando essa arte como um meio de 

expressar suas angústias pessoais e sociais. Através de suas composições, a opereta 

enriqueceu sua função, a partir do momento em que suas cantatas denunciavam a insatisfação 

da sociedade: 

A música é também um meio natural para a projeção de vários tipos de estado de 
espírito e de fantasias, e é assim usada no teatro declamado. Como elementos 
dramáticos, estes costumam ser mal utilizados, mas não precisam ser assim. E, no 
senso mais amplo da forma, a música tem os contornos mais fortes e mais claros. As 
recapitulações, cadências, transições, interrelações e modulações são recursos que a 
música aprendeu a manipular com a máxima eficácia (KERMAN, 1990, p. 28).   

Os acontecimentos sociais também estão presentes na narrativa desenvolvida por 

Bentinho; Machado de Assis compôs uma ária completa24: Da segunda vez que o vi ali, 

como falássemos da guerra da Criméia, que então ardia e andava nos jornais, Manduca disse 

que os aliados haviam de vencer, e eu respondi que não (DC, cap. XC).  

Machado de Assis escreveu um texto consistente em acordo com a tragicidade 

operística, com o drama cantado e discursado.  

                                                

 

24 Gledson (1984, p. 135) explicita o envolvimento de Machado de Assis para com a Guerra da Criméia, o que 
nos remete, de imediato, à sua visão da sociedade: A opinião de Machado sobre a guerra, na medida em que é 
possível reconstruí-la, mostra-se não só de admirável coerência, mas também notavelmente abrangente. Ele a 
encara, em si mesma, como uma disputa cruel, violenta e estúpida . 
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O discurso em Dom Casmurro é tomado por diferentes focos enunciativos. Seu texto 

pode ser considerado intertexto25, uma vez que está ligado a um discurso múltiplo, 

estabelecendo relações com diferentes campos discursivos, o que faz com que a representação 

do passado surja sob um olhar fotográfico, um olhar imutável, uma interpretação única. Sua 

visão de mundo, sua memória, é discursada através de um foco cênico, dramático como uma 

ária de ópera, o que faz com que a narrativa textual seja descrita através da polifonia, que é 

ilustrada por um coro de vozes, estabelecendo relações imaginárias, que constituem uma 

representação da intenção daquele que permeia seu discurso através da polifonia, segundo 

RODRIGUES (1992):  

A polifonia passa a designar este coro de vozes que se manifesta no discurso, as 
diversas representações do sujeito da enunciação no enunciado. Estas diversas 
representações do sujeito são as perspectivas que ele constrói a partir dos e para os 
interlocutores. É a partir das relações imaginárias que estabelece dos interlocutores 
que o sujeito se representará diversamente na enunciação, construindo perspectivas 
múltiplas (RODRIGUES, 1992, p. 31).   

Percebemos, então, que o romance Dom Casmurro remete-nos à ópera, uma vez que é 

todo elaborado à semelhança deste gênero musical, quando provoca as paixões do leitor, 

quando aproxima-se do espectador, quando é permeado pela poesia, quando vincula 

linguagem musical e textual. Podemos questionar se Bentinho cantou, ao contrário de suas 

afirmações, não um duo um trio ou um quartor, mas, simplesmente, um solo. 

                        

                                                

 

25 Através de sua dissertação Da Morte da Lagarta ao Mosaico da Borboleta: A Polifonia no Texto Literário, 
1992, Universidade Federal de Santa Catarina, R. H. Rodrigues (1992), desenvolve uma interpretação de 
intertexto que descreve o discurso de Dom Casmurro, o qual é tomado por diferentes vozes : Há uma 
intertextualidade interna quando um discurso estabelece relações, sincrônicas ou diacrônicas, com outros 
discursos e os cita, dentro do mesmo campo discursivo. 
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CAPÍTULO 2 

ENTRE O DEBUXO DOS GESTOS E O COLORIDO DAS PALAVRAS   

O verdadeiro intérprete é aquele que tem 
condições de criar a ilusão de continuidade 
em seu auditório, e esta ilusão passa a ser,  
em última instância, a realidade de fato . 
(Eduardo SEINCMAN, Do Tempo 
Musical, 2001, p. 174).    

A grande inovação da humanidade, ao descobrir a ópera, foi a possibilidade de unir 

gesto, música e palavra. Estes meios de comunicação, quando integrados, despertam no 

espectador seus sentidos mais tolhidos. No entanto, devemos sempre nos lembrar de que o 

teatro é feito por seres humanos, que possuem a capacidade de transmitir diferentes 

mensagens ao vincular diversos meios de comunicação em cena.  

Neste capítulo estaremos analisando as diversas mensagens transmitidas entre gesto e 

palavra, no espaço cênico. Também analisaremos a fotografia, enquanto enquadramento e 

movimento na construção de personagens no romance Dom Casmurro, fatores determinantes 

nas peças teatrais.  

O teatro, segundo Guinsburg (2001)26, é a conjugação entre três fatores principais, ou 

seja, ator, texto e público. Este reage à cena exposta, constituindo, em conjunto com o ator, 

uma comunicação teatral corpórea sendo o público receptor ativo, exercendo um efeito sobre 

o desempenho do ator. No entanto, o teatro pode confundir o espectador, a partir do momento 

em que as palavras enunciadas durante a peça contradizem os gestos do intérprete, assim 

como a fotografia é dotada da função de enquadrar e ao mesmo tempo movimentar a cena, 

construindo a personagem, que se destaca. 

                                                

 

26 Jacó Guinsburg foi professor da Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo e formulou vários 
textos, tendo como base a crença de que no teatro, o homem é a medida de todas as coisas (2001, p. XIV). 
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A fim de haver uma simbiose entre ator e público, é necessária, primeiramente, uma 

união entre ator e texto, para que esse constitua a personagem, assumindo a máscara do 

intérprete, concretizando a metamorfose do ator em personagem: A máscara encarnada 

converte-se no elemento central do teatro, aquele que o diferencia de outras modalidades de 

comunicação artística e interpessoal (GUINSBURG, 2001, p. 10).  

Segundo Oliveira (1998), o teatro é constituído por vários códigos, que anunciam as 

intenções da personagem. O cenário é um sistema semiótico que determina o espaço e o 

tempo da ação teatral. Como no teatro, Bentinho descreve o local onde as narrativas 

acontecem. Dom Casmurro situa, assim como na peça teatral, o local onde a cena se 

desenvolve a fim de localizar o leitor e orientá-lo para a leitura da ação: Ia a entrar na sala de 

visitas, quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era a da Rua de 

Mata-Cavalos, o mês novembro (DC, cap. III). 

           De acordo com Monteiro (1997)27, Bento Santiago divide-se em dois sujeitos a fim de 

enunciar sua vivência: sujeito do enunciado e sujeito da enunciação, ou seja, narrador e 

personagem, protagonista e autor. O real torna-se uma possibilidade, uma vez que Dom 

Casmurro está recontando seu viver. Além de seu envolvimento na narrativa, Bentinho 

também convida o leitor a ajudá-lo a contar suas experiências:  

A leitora, que ainda se lembrará das palavras, dado que me tenha 
lido com atenção, ficará espantada de tamanho esquecimento, tanto 
mais que lhe lembrarão ainda as vozes da sua infância e adolescência 
(DC, cap. CX).   

O real, na narrativa de Dom Casmurro não cessa , está sempre se modificando em 

função das interferências na narrativa, daí seu representar a realidade, inventar o real. 

           Dom Casmurro contém mensagens difusas, isto é, enquanto o gesto transmite uma 

mensagem, a palavra transmite outra:                
                                                

 

27 MONTEIRO, Valéria Jacó in Dom Casmurro: Escritura e Discurso. Ensaio em Literatura e Psicanálise. São 
Paulo: Hacker Editores, 1997, p. 60. 
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Estávamos ali com o céu entre nós. As mãos, unindo os nervos, 
faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os 
olhos continuaram a dizer cousas infinitas, as palavras de boca é que 
nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham (DC, 
cap. XIV).   

Os gestos e o olhar se comunicavam, mas as palavras não confirmavam os sinais 

corpóreos. Ao analisar as mensagens difusas pela ambivalência entre gestos e palavras não é 

por acaso que as situações retratam a presença permanente de Capitu. A incerteza das 

mensagens acaba simulando o enigma do destino de Bentinho e Capitu.  

Tais recursos cênicos estão presentes no romance Dom Casmurro. No entanto, 

desejamos colocar em destaque um sistema sígnico: o gesto, o movimento cênico do ator, que 

representa uma unidade teatral, relacionando e organizando as cenas e as personagens.  

O gesto, juntamente com a voz, segundo Oliveira (1998), constrói a personagem, 

tornando-se um instrumento indispensável na arte dramática, pois exprime pensamentos e 

atitudes que podem, ou não, corresponder à palavra.  

Guinsburg (2001) crê na importância do gesto teatral, desenvolvendo uma teoria de 

que o corpo da personagem estabelece um espaço cênico, mesmo desprovido de cenário, isto 

é, o gesticular da personagem exerce tal força no atuar que o cenário pode até não existir. 

Alguns trechos do romance são descritivos utilizando o gesticular das personagens para 

constituir a cena: 

A alegria com que pôs o seu chapéu de casada, e o ar de casada com 
que me deu a mão para entrar e sair do carro, e o braço para andar na 
rua, tudo me mostrou que a causa da impaciência de Capitu eram os 
sinais exteriores do novo estado (DC, cap. CII).    

No entanto, o gesto do espectador também influencia no desenvolvimento do 

espetáculo, reagindo de modo positivo ou negativo na atuação da personagem em cena.                 

Bentinho mantém um leitor interativo, participante dos acontecimentos, como o espectador no 

teatro: Pois sejamos felizes de uma vez, antes que o leitor pegue em si, morto de esperar, e 

vá espairecer a outra parte (DC,cap. CI). 
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Nem sempre gesto e palavra confluem para o mesmo resultado. Há uma divergência 

entre o movimento corporal do ator e a mensagem verbal. O ator, ao unir-se ao texto, assume 

a personagem, uma máscara assumida pelo intérprete, incorporando gestos e vícios verbais e 

corporais da persona em representação; no entanto, nem sempre a palavra dita e o gesto 

corporal ostentam a mesma mensagem (Guinsburg, 2001).  

O romance Dom Casmurro, permeado pelo registro teatral, como já analisamos no 

primeiro capítulo, é desenvolvido por uma divergência entre atuação gestual e verbal:  

Uma noite perdeu-se em fitar o mar, com tal força e concentração, que 
me deu ciúmes. 
-Você não me ouve, Capitu. 
-Eu? Ouço perfeitamente. 
- O que é que eu dizia? 
-Você... você falava de Sírius. 
-Qual Sírius, Capitu. Há vinte minutos que eu falei de Sírius. 
-Falava de... falava de Marte, emendou ela apressada.    

Realmente, era de Marte, mas é claro que só apanhara o som da 
palavra, não o sentido (DC, cap. CVI).   

Há uma discrepância entre a mensagem verbal de Capitu e sua mensagem gestual, isto 

é, apesar de ela insistir ter ouvido o que o marido mencionara, sua expressão corporal nega 

sua palavra.  

O signo gestual é de suma importância para a constituição da dramaticidade teatral. 

Assim também no romance Dom Casmurro a expressão física no desenvolvimento do 

romance é salientada: 

Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com 
um prego. O rumor da porta fê-la olhar para trás; ao dar comigo, 
encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela; naturalmente levava o gesto mudado, porque ela 
veio a mim e perguntou-me inquieta: 
- Que é que você tem? 
-Eu? Nada. 
- Nada, não; você tem alguma cousa. 
Quis insistir que nada, mas não achei língua (DC, cap. XIII).  
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Esta passagem destaca a divergência entre expressão verbal e gestual nas duas 

personagens. Capitu, ao assustar-se com a presença de Bentinho, esconde algo, isto é, muda 

sua expressão gestual e oculta sua verbalização ao questionar Dom Casmurro, que traz uma 

expressão corporal tensa, verbalizando, no entanto, o oposto.  

A personagem vivencia esse desencontro entre ato falado e gestual, signo de grande 

destaque no romance:  

Só então senti que os olhos de prima Justina, quando eu falava, 
pareciam apalpar-me, ouvir-me, cheirar-me, gostar-me, fazer o ofício 
de todos os sentidos. Ciúmes não podiam ser; entre um pirralho da 
minha idade e uma viúva quarentona não havia lugar para ciúmes [...]. 
Creio que prima Justina achou no espetáculo das sensações alheias 
uma ressurreição vaga das próprias. Também se goza por influição 
dos lábios que narram (DC, cap. XXII).    

O corpo possui a habilidade de expressar-se sem palavras: O corpo tem alguma coisa 

a dizer; ele é uma outra palavra (ROUBINE, 1990). Daí a razão de o gesto ocupar um signo 

codificador na atuação, sendo uma expressão que substitui palavras, extingue um cenário: Os 

teóricos do gesto acreditam ser possível fazer com a mão 700.000 signos (OLIVEIRA, 

1998).  

Segundo Guinsburg (2001), a personagem concretiza seu caráter pelo gestus teatral, 

meio pelo qual a mensagem se expressa de modo mais verdadeiro.   

Dom Casmurro é permeado por várias descrições gestuais, as quais falam, narram 

passagens somente pela expressão corporal. Esta passagem exemplifica a força de uma 

descrição gestual. Na narrativa abaixo, mesmo isenta de diálogos, visualizamos toda a 

situação, toda sua gestualidade:   
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Eu mal podia ouvi-lo. As meias e as ligas da senhora branqueavam e 
enroscavam-se diante de mim, e andavam, caíam, erguiam-se e iam-se 
embora. Quando chegamos à esquina, olhei para a outra rua, e vi, a 
distância, a nossa desastrada, que ia no mesmo passo, tique-tique, 
tique-tique [...] (DC, cap. LVIII).    

Segundo Roubine (1990), o corpo fala no palco, ressaltando ou negando o que a 

expressão vocal transmitiu; a gestualidade contribui para que o espectador perceba o sentido 

da história. No entanto, este gesto de desconfiança de Bentinho contradiz sua palavra à 

Capitu: Dizendo-lhe eu que, na beleza, os olhos de Ezequiel saíam aos da mãe, Capitu sorriu 

abanando a cabeça com um ar que nunca achei em mulher alguma (DC, cap. CXXXI).  

Assim, o gesto que Dom Casmurro transmite ao leitor, gesto de convicção de sua 

afirmação, contradiz sua palavra. Guinsburg (2001) discute a presença da persuasão no texto 

teatral. Segundo este autor, aquele que executa o ato de interpretar só estará incluso no texto 

se tiver uma relação não somente externa, como interna, isto é, realizando atos intencionais, 

como a eloqüência, a imaginação em cena. Assim, envolver-se e distanciar-se do ato, estando, 

durante toda representação, consciente daquilo que enquadra em cena.  

Segundo Guinsburg (2001)28, podemos pensar que Bentinho está ciente de que há uma 

contradição entre sua palavra e seu gesto, a partir do momento em que se mantém 

externamente no texto, como narrador e interiormente, como personagem. No trecho abaixo, 

percebemos a intenção de Dom Casmurro de persuadir o leitor a respeito do caráter de Capitu:  

Como vês, Capitu, aos catorze 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 (DC, cap. XVIII).    

                                                

 

28 GUINSBURG, Jacó, in: Da Cena em Cena. São Paulo: Perspectiva, 2001, p. 18 destaca a coesão existente 
entre personagem e diretor, ou seja, o ator incorpora partes vitais do diretor. Sendo Dom Casmurro ator e diretor 
de sua narrativa, fica-nos ainda mais evidente sua intenção em persuadir, conscientemente, o leitor da veracidade 
de sua versão dos fatos. 
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A narrativa de Dom Casmurro é permeada por discordâncias entre gesto e palavra. A 

partir do momento em que Bentinho traveste uma máscara casmurra, enquadra seu olhar na 

direção que lhe interessa focar a narrativa. Segundo Guinsburg (2001), o ator deve encarnar 

uma máscara a fim de representar o intérprete desejado, daí a verossimilhança do texto 

machadiano com o teatro, pois este também transmite mensagens dúbias.   

O trecho abaixo mostra-nos uma passagem em que o gesto de Capitu é o de alguém 

que está refletindo, com o pensamento distante dos acontecimentos do momento. Negando 

seus gestos, sua palavra demonstra um interesse pelo acontecimento atual:  

Capitu refletia. A reflexão não era cousa rara nela, e conhecia a 
ocasião pelo apertado dos olhos [...]. Quando tornei a olhar para 
Capitu, vi que não se mexia, e fiquei com tal medo que a sacudi 
brandamente. Capitu tornou cá para fora e pediu-me que outra vez lhe 
contasse o que se passara com minha mãe [...]. Capitu refletia, refletia, 
refletia [...] (DC, cap. XLII).   

Já definiu Roubine (1990) que o corpo é falante, é uma outra palavra, expondo uma 

faceta distinta de atuação e, segundo Scavone (1995), a personagem é constituída também 

pela captação de sua fisionomia, uma comunhão entre expressão facial, corporal e palavra.  

Segundo essa teoria, percebemos que o próprio Bento se contradiz, tentando persuadir-

se de sua narrativa. Novamente a palavra contradiz os gestos:  

Todas essas ações eram repulsivas; eu tolerava-as e praticava-as, para 
me não descobrir a mim mesmo e ao mundo. Mas o que pudesse 
dissimular ao mundo, não podia fazê-lo a mim, que vivia mais perto 
de mim que ninguém (DC, cap. CXXXII).   

Percebemos, assim, que o romance é permeado por diferentes signos comunicativos, 

transmissores de mensagens por meio de gestos e palavras, que nem sempre se referem à 

mesma interpretação. Vejamos a atitude de Capitu logo após beijar Bentinho:  
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Grande foi a sensação do beijo; Capitu ergueu-se, rápida, eu recuei até 
a parede com uma espécie de vertigem, sem fala, os olhos escuros. 
Quando eles me clarearam vi que Capitu tinha os seus no chão [...]. 
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 (DC, cap. XXXIII).   

A cisão entre gesto e palavra, entre aquilo que se intenciona transmitir e o que de fato 

é transmitido, ocorrência percebida no jogo teatral, remete-nos ao ato fotográfico que, assim 

como o teatro, é um modo de olhar . Enquadra e revela uma perspectiva escolhida pela 

visão, assim como o cenário, que tem o foco de luz voltado para a personagem que se 

pretende destacar. Na verdade O teatro é uma possibilidade de vislumbrar a mútua 

potencialização das artes da imagem e do espetáculo (DELGADO, 1998)29. 

            Assim como os gestos e as palavras, a mensagem fotográfica também está presente no 

romance Dom Casmurro. Estaremos investigando esta presença sob o ângulo da constituição 

da personagem pelo olhar fotográfico, códigos também presentes na linguagem cênica.  

Barthes remete-nos à confirmação de que a fotografia é a criação de uma personagem, 

e não a persona em sua essência, em sua verdade, assim como definiu Guinsburg (2001), 

anteriormente, a respeito de o ator travestir-se com uma máscara a fim de representar uma 

personagem. Portanto, gesto e palavra, isto é, verdade e representação, são signos ambíguos 

de comunicação.  

O destaque de detalhes das personagens, suas caracterizações, constroem uma 

verossimilhança entre o teatro e a fotografia, que intensifica a imagem, valorizando o recorte 

escolhido: 

A fotografia possui, de mais específico, o modo de olhar , que é retido num 
fotograma de forma instantânea, como recorte de um instante, uma angulação, um 
enquadramento. É um momento de eternização na imagem, ainda que as 
apresentações teatrais sejam efêmeras e passageiras, seu momento de dramaticidade 
visual fica retido, assim como o gesto do personagem (DELGADO, 1998, p. 2).  

                                                

 

29 O Projeto O Palco da Imagem 

 

O Registro do Teatro Através da Fotografia, foi realizado por Sandra 
Magalhães Delgado, para obtenção do grau de Bacharel em Comunicação da Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal da Bahia. 
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A fotografia é um objeto presente na narrativa de Dom Casmurro, um recorte da 

realidade, tornando-a imutável mas, ao mesmo tempo, provoca paixões, uma vez que retorna 

ao passado, fazendo com que os sentimentos emerjam. 

            O olhar, segundo Delgado (1998), exerce um valioso destaque na narrativa de Dom 

Casmurro, artifício também utilizado no teatro e na fotografia. No romance em análise, os 

olhos assumem a mensagem: Quando voltei ao seminário contei tudo ao meu amigo Escobar, 

que me ouviu com igual atenção e acabou com a mesma tristeza da outra. Os olhos, de 

costume fugidios, quase me comeram de contemplação (DC, p. 151).  

Capitu também utiliza o olhar a fim de transmitir suas paixões: E séria, fitou em mim 

os olhos, convidando-me ao jogo (DC, cap. XV).   

O olhar é um transmissor de mensagens e exerce um destaque na narrativa de Dom 

Casmurro, que, através dos olhos de ressaca de Capitu, procura uma verdade para sua 

vivência:  

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 (DC, cap. CXXIII).                

Sendo receptivos e ativos ao mesmo tempo, os olhos analisam, chamam e tem a 

capacidade de inverter situações; aquele que olha, pode passar a ser olhado30. O olhar percorre 

todo o romance Dom Casmurro, sendo um leitmotiv da intriga da obra. Como coloca, de 

maneira pertinente, MONTEIRO (1997):    

                                                

 

30 Segundo Dinara Machado Guimarães in Monteiro (1997): O que se olha jamais corresponde ao que se quer 
ver por remeter sempre a esta fenda entre o olho e o olhar e a uma falta na imagem do Outro . 
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Assim como em Otelo, de Shakespeare, Dom Casmurro pode ser considerado 
como a tragédia do olhar, confinado pelo ciúme que fora, estrategicamente, 
disseminado pela sagacidade de Iago e José Dias, respectivamente. O olhar zeloso 
de Bentinho, Dom Casmurro de Outro(ra), intercepta os olhares de Capitu e deles 
cria metáforas na metonímia desta narrativa ( MONTEIRO, 1997, p. 87).   

              Os olhos enquadram situações. Bentinho utilizou-se do olhar para construir sua 

verdade:  

Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se 
nunca os vira; eu nada achei extraordinário; a cor e a doçura eram 
minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu 
outra idéia do meu intento, imaginou que era um pretexto para mirá-
los mais de perto, com meus olhos longos, constantes, enfiados 
neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e 
sombrios, com tal expressão que... (DC, cap XXXII).   

                 O enquadramento exerce a função de destacar, de desviar o olhar do espectador 

para a cena que se pretende exibir mas, por ser um recurso visual de expressão, que capta, não 

somente a pose, mas, sim, os gestos no enquadramento. A gestualidade assemelha-se à 

fotografia Este trecho de Dom Casmurro ilustra um enquadramento gestual:  

Escapei ao agregado, escapei a minha mãe não indo ao quarto dela, 
mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto, e entrei atrás de 
mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me a cama, e rolava 
comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol (DC, 
cap. LXXV).   

Através de sua linguagem descritiva, o foco de luz sobre Bentinho remete-nos à 

fotografia, pois enquadra determinada situação momentânea transmitindo, ao mesmo tempo, a 

situcionalidade em que se encontra a personagem.  

Na fotografia, assim como no teatro, através dos gestos, da caracterização da 

personagem, a cena torna-se uma imagem falante (DELGADO, 1998). A passagem a seguir 

é uma imagem falante , pois expressa toda a paixão (pathé) da personagem Bentinho: Creio 

que os olhos que lhe deitei foram tão queixosos que ela emendou logo a palavra; manha, não, 
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não podia ser manha, sabia muito bem que eu era amigo dela, e não podia fingir um 

sentimento que não tivesse (DC, cap. XLI).  

Imaginamos a cena, seu olhar, o cenário, e o momento fotografado. Segundo 

GUINSBURG31: O teatro já implica [...] que todo elemento colocado em sua moldura 

adquira imediatamente um caráter simbólico em relação a si mesmo ou àquilo a que se 

refere (grifos do autor) (GUINSBURG, 2001, p. 10).  

Assim, percebemos que a presença da fotografia também emoldurada, adquire um 

caráter simbólico, isto é, aquilo que está exposto assume um simbolismo a fim de representar 

uma figura, uma alegoria. No entanto, segundo Barthes (1984), a fotografia não se distancia 

de seu referente; por mais representativa que esteja a personagem, jamais conseguirá o efeito 

simulativo que uma paisagem ou um objeto consigam, pois juntamente com a representação 

está a persona: 

Diríamos que a Fotografia sempre traz consigo seu referente, ambos atingidos pela 
mesma imobilidade amorosa ou fúnebre, no âmago do mundo em movimento [...]. A 
Fotografia pertence a essa classe de objetos folhados cujas duas folhas não podem 
ser separadas sem destruí-los (BARTHES, 1984, p. 15).   

Da mesma forma que a fotografia traz consigo seu referente, assim também é a cena 

de ópera. Por mais elaborada que seja pela personagem, traz traços pessoais. Dom Casmurro 

vive à maneira de uma fotografia, como define Delgado (1998), enquadrando seu olhar, 

definindo a exposição da foto, a velocidade e, como o fotógrafo, só enxerga o antes e o depois 

da fotografia, ocorrendo, assim, diferentes linguagens, pois só enxerga a imagem congelada, 

uma vez que não presencia, a olho nu, o momento exato do recorte fotográfico.  

Bentinho transforma, portanto, a pose fotográfica, adequando-a à sua captação, feita 

após o ato fotográfico. Não presencia, assim, a revelação no ato da pose, como na passagem 

em que enquadra sua mãe, D. Glória, transformando-a de acordo com seu olhar: 

                                                

 

31 Na proporção que o gesto está ligado ao corpo do ator e é, ao lado da palavra, uma das principais vias pelas 
quais se concretiza a metamorfose deste em personagem e, por seu intermédio, de tudo o que está no palco, em 
atualidade dramática e gestus teatral, pode-se afirmar que é uma das grandes fontes de signos no teatro 
(GUINSBURG, 2001, p. 11). 
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Minha mãe era boa criatura. Quando lhe morreu o marido, Pedro de 
Albuquerque Santiago, contava trinta e um anos de idade, e podia 
voltar para Itaguaí. Não quis; preferiu ficar perto da igreja em que meu 
pai fora sepultado. Vendeu a fazendola e os escravos, comprou alguns 
que pôs ao ganho ou alugou, uma dúzia de prédios, certo número de 
apólices, e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos, onde vivera os 
dous últimos anos de casada (DC, cap. VII).   

Gledson (1984)32 conceitua Bentinho de uma maneira que nos remete ao universo 

fotográfico, ao afirmar que Dom Casmurro tenta persuadir o leitor de uma determinada versão 

dos fatos de sua história, assim como tenta convencer a si mesmo, uma vez que, como 

advogado, possui o dom da eloqüência.  

A preleção de Borheim (2004) vai ao encontro da hipótese de Gledson, quando diz que 

Bento tenta persuadir o leitor ao afirmar que nenhum elemento teatral tem valor sem que haja 

uma relação de reciprocidade e cumplicidade entre a platéia e o texto; daí a necessidade de 

Dom Casmurro persuadir o leitor de seu enquadramento fotográfico. O trecho abaixo 

demonstra a arte da eloqüência da qual Dom Casmurro se apropria a fim de transmitir ao 

leitor a sua verdade, sua desconfiança da semelhança de seu filho Ezequiel com seu amigo 

Escobar; sua apreensão de uma pose que lhe foi congelada, assim como a fotografia:  

Fiquemos nos olhos de Ezequiel [...]. Nem só os olhos, mas as 
restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa inteira iam-se apurando 
com o tempo [...]. Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do 
seminário e do Flamengo para sentar-se comigo à mesa, receber-me na 
escada, beijar-me no gabinete de manhã, ou pedir-me à noite a bênção 
do costume (DC, caps. CXXXI e CXXXII).   

Sendo o retrato um traço, escolhemos o que desejamos expor. Segundo Barthes 

(1984), a fotografia é sempre algo que se deseja representar, mostrando detalhes de épocas, 

pois fornece dados detalhistas que nem mesmo a mais apurada pintura traduz. A descrição dos 

olhos de Capitu feita por Bentinho é tão real quanto uma fotografia: 

                                                

 

32 GLEDSON, John (1984, p. 21) comenta: Embora Bento possa ser um enganador, ele é também um 
enganado . Bento pode estar enganado ao enxergar o recorte fotográfico que faz de Capitu e tenta persuadir o 
leitor de sua asserção. 
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Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra de dignidade do 
estilo o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de 
ressaca. É o que me dá idéia daquela feição nova. Traziam não sei que 
fluido misterioso, energético, uma força que arrasta para dentro, como 
a vagas 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 (DC, cap. XXXII).      

Na fotografia, segundo Barthes (1984), o gesto também ocupa um destaque 

significativo, pois a fotografia, realizada sem o conhecimento do sujeito fotografado, gera um 

choque fotográfico, revelando aquilo que estava oculto. O fotógrafo deve desafiar o 

provável e revelar, em seu enquadramento, algo que não cogitaríamos emoldurar a olho nu. 

Percebemos que há, no romance Dom Casmurro, enquadramentos:  

Era isto mesmo; devíamos dissimular para matar qualquer suspeita, e 
ao mesmo tempo gozar toda liberdade anterior, e construir tranqüilos 
o nosso futuro [...]. 
- Você tem razão, Capitu, concluí eu; vamos enganar toda essa gente. 
- Não è? Disse ela com ingenuidade (DC, cap. LXV).   

Dom Casmurro enquadrou um momento de dúbios signos comunicativos: o 

combinado de enganar as pessoas e o tom irônico ao referir-se à ingenuidade de Capitu.  

Além do enquadramento, a fotografia também exerce uma influência na constituição 

da personagem a partir da pose, do ângulo escolhido no congelamento do objeto 

fotografado. A imagem fotográfica pode não corresponder ao caráter ou ao momento que o 

sujeito fotografado está vivenciando:  

Posando diante da objetiva (quero dizer: sabendo que estou posando, ainda que 
fugidiamente) não me arrisco tanto (pelo menos por enquanto). Sem dúvida, é 
metaforicamente que faço minha existência depender do fotógrafo. Mas essa 
dependência em vão procura ser imaginária (e do mais puto Imaginário), eu a vivo 
na angústia de uma filiação incerta: uma imagem 

 

minha imagem 

 

vai nascer: vão 
me fazer nascer de um indivíduo antipático ou um sujeito distinto ? (BARTHES, 
2005, p. 23). 
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Congelando seu olhar à maneira de uma fotografia, Dom Casmurro não está 

permitindo mudanças nos conceitos estabelecidos por ele mesmo, a respeito de sua vivência e 

daqueles que participam de sua narrativa. Assim como a foto, as feições, os olhares ficam 

estáticos, impossibilitados de mudanças. Ao mesmo tempo, a foto remete-nos a uma 

movimentação das paixões pois, a partir do momento em que entramos em contato com 

imagens antigas, todo nosso ser atual é transportado àquele momento passado, nossa memória 

e nossas lembranças são provocadas; conceito muito bem elaborado por Benjamin in 

Monteiro (1997) ao definir que um acontecimento vivido é finito, pois o momento acaba ao 

passo que um acontecimento lembrado é sem limites, pois remete-nos ao que antecedeu e 

precedeu tal acontecimento, como desenvolve Dom Casmurro:  

Imagina um relógio que só tivesse pêndulo, sem mostrador, de 
maneira que não vissem as horas escritas. O pêndulo iria de um lado 
para outro, mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo 
(DC, cap. CII)  

            Este trecho mostra-nos não o tempo real, cronológico, mas sim um tempo subjetivo, 

determinado pelo próprio Bento. 

             Há, portanto, no romance em estudo, uma semelhança com a fotografia. Segundo 

Barthes (1984), ela nos fornece detalhes advindos de diferentes ângulos, cores, iluminação. 

No entanto, a fotografia, embora suscite lembranças, paixões é estática, fixa em algo que se 

pretende representar, ao passo que o texto é flexível, podendo focar diversas personagens e 

seus conflitos e mudar o foco de imediato:  

Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a 
impressão que lhe faria [...] senti que não poderia falar claramente, 
tinha agora a vista não sei como [...]. Nisto olhei para o muro, o lugar 
em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando, como 
dissera a mãe. Vi uns riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela 
fizera para cobri-los (DC, cap. XIII). 
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A narrativa casmurra contém, assim, um recorte fotográfico, enquadrando e 

congelando personagens e situações, assim como retratando 

 
a partir do olhar de Bentinho, 

sua realidade. Gledson (1984) afirma que Bento nos diz que sua vida era como uma ópera. 

Sendo assim, podemos inferir que seu texto contém um quê trágico permeado de divergências 

entre palavra e ato: os olhares, os gestos não confirmam, necessariamente, aquilo que a voz 

pretende pronunciar. 

A explicação agradou-me; não tinha outra. Se, como penso, Capitu 
não disse a verdade, força é reconhecer que não podia dizê-la, e a 
mentira é dessas criadas que se dão pressa em responder às visitas que 
a senhora saiu , quando a senhora não quer falar a ninguém [...]. A 

verdade não saiu, ficou em casa, no coração de Capitu, cochilando o 
seu arrependimento. E eu não desci triste nem zangado; achei a criada 
galante, apetecível, melhor que a ama (DC, cap. XLVII).   

Dom Casmurro tenta persuadir o leitor de sua verdade, atingi-lo por seu 

enquadramento, fazendo com que a forma de seu caráter, assim como no drama cantado, 

entrelaçasse a imagem à personagem. Portanto, Dom Casmurro assemelha-se ao drama 

wagneriano, a partir do momento em que a personagem constitui-se, segundo Foucault 

(2001), a partir de um duplo sonoro: uma persona flexível, ajustando-se ao mundo musical, à 

melodia: 

Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa 
inteira, iam-se apurando com o tempo. Eram como um debuxo 
primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos e a figura 
entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase, até que a família pendura o 
quadro na parede, em memória do que foi e já não pode ser. Aqui 
podia ser e era (DC, cap. CXXXII).   

Dessa forma, Dom Casmurro ajusta seu olhar, enquadra sua narrativa a fim de focar a 

melodia do seu contar na imagem que lhe convém, sendo semelhante, portanto, à fotografia e 

ao drama musical, artes que representam a realidade de acordo com aquilo que o artista deseja 

transmitir.  

Dom Casmurro enquadra sua visão de acordo com suas vivências e suas impressões 

acerca daquilo que deseja focar, não seguindo, necessariamente uma ordem e preenchendo 
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sua narrativa com recortes que, à primeira vista, não estão diretamente relacionados à sua 

vivência: 

Perdão, mas este capítulo devia ser precedido de outro, em que 
contasse um incidente, ocorrido poucas semanas antes, dous meses 
depois da partida de Sancha. Vou escrevê-lo; podia antepô-lo a este, 
antes de mandar o livro ao prelo, mas custa caro alterar o número de 
páginas (DC, cap. CXXX).   

Percebemos que o enquadramento da narrativa de Dom Casmurro varia de acordo com 

seu olhar, construindo recortes sinuosos, como a arte descrita por FOUCAULT (2001):  

É de praxe acreditar-se que uma cultura está mais ligada aos seus valores do que às 
formas, que estas, facilmente, podem ser modificadas, abandonadas, retomadas; 
que somente o sentido se enraíza profundamente. Isto é desconhecer o quanto as 
formas, quando se desfazem ou quando nascem, puderam provocar espanto ou 
suscitar ódio; é desconhecer que se dá mais importância às maneiras de ver, de 
dizer, de fazer e de pensar do que ao que se vê, ao que se pensa, diz ou 
faz.(FOUCAULT, 2001, p. 388)     

Também assemelha-se ao teatro, onde o homem é a medida de todas as coisas, 

segundo Guinsburg (2001), ou seja, é o olhar daquele que recria o que está sendo 

representado, que direciona e delimita aquilo que deseja que o espectador veja.  

O olhar possui uma significação relevante no romance Dom Casmurro, como na 

passagem em que o agregado José Dias visita Bento no seminário:  

Neste ponto, 

 

lembra-me como se fosse hoje, 

 

os olhos de José Dias 
fulguraram tão intensamente que me encheram de espanto. As 
pálpebras caíram depois, e assim ficaram por alguns instantes, até que 
novamente se ergueram, e os olhos fixaram-se na parede do pátio, 
como que embebidos em alguma cousa, se não era em si mesmos; 
depois despregaram-se da parede e entraram a vagar pelo pátio todo 
(DC, cap. LXI).       
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A narrativa de Dom Casmurro é permeada por mensagens transmitidas pelo olhar:   

Já entre nós só faltava dizer a palavra última; nós a líamos, porém, 
nos olhos um do outro, vibrante e decisiva, e sempre que Ezequiel 
vinha para nós não fazia mais do que separar-nos 
(DC, cap. CXXXII).   

A linguagem transmite uma idéia de várias maneiras e as transforma. É o que Barthes 

(2004) chama de sinonímia. A escritura pode desdobrar-se, munir-se de alegorias, polifonias, 

mudar o foco e a intenção do escritor, como analisaremos no trecho a seguir:  

Capitu olhou para mim, mas de um modo que me fez lembrar a 
definição de José Dias, oblíquo e dissimulado; levantou o olhar, sem 
levantar os olhos. A voz, um tanto sumida, perguntou-me: 
- diga-me uma cousa, mas fale verdade, não quero disfarce; há de 
responder com o coração na mão (DC, cap. XLIV).   

O trecho acima é dotado de diversos meios para transmitir a mensagem: a voz, o olhar, 

a palavra. Percebemos, dessa forma, que a escritura é constituída por diferentes signos33.  

A narrativa de Dom Casmurro é toda poetizada o que, segundo Eco34 (2005) remete a 

uma escritura elaborada através de uma certa desordem lingüística sem perder, no entanto, a 

intenção daquilo a que se pretende transmitir.A mensagem, através da poesia forma-se através 

de uma construção irregular, subjetiva, ambígua, tornando-se difícil decodificá-la, assim 

como a música, dotada de diversas sonoridades, algumas vezes irregular, transmite mensagens 

que passam pela subjetividade:   

                                                

 

33 BARTHES, Roland, in: O Rumor da Língua (2004, p. 151) diz: O texto não é dúplice, mas múltiplo; no texto 
só há formas, ou, mais exatamente, o texto, em seu conjunto, não é mais do que uma multiplicidade de formas. 
Dir-se-á metaforicamente que o texto literário é uma estereografia: nem melódica, nem harmônica [...] mistura 
vozes em um volume, e não segundo uma linha, ainda que fosse dupla . 
34 ECO, Umberto, in: Obra Aberta. Forma e Indeterminação nas Poéticas Contemporâneas. Trad. Giovani 
Cutolo. São Paulo: Perspectiva, 2005. 
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Escapei ao agregado, escapei a minha mãe não indo ao quarto dela, 
mas não escapei a mim mesmo. Corri ao meu quarto, e entrei atrás de 
mim. Eu falava-me, eu perseguia-me, eu atirava-me à cama, e rolava 
comigo, e chorava, e abafava os soluços com a ponta do lençol (DC, 
cap. LXXV).  

            A narrativa de Bentinho é metaforizada, isto é, tenta explicar um conceito através de 

outro. Segundo Monteiro(1997) há um perigo na adoção de metáforas, pois estas podem tanto 

aproximar quanto afastar significado e significação:  

Desde Aristóteles, a metáfora tem sido colocada no contexto de uma teoria mimética 
da linguagem e da arte. Isto significaria estreitar as relações da metáfora com a 
realidade e com a verdade, mas de maneira subversiva considerando que  a 
metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome da outra

 

. Destarte, 
estabelece-se uma tensão quanto à inteligibilidade pretendida, visto que tal 
substituição pode concorrer tanto para facilitar, clarificar a fala, quanto para estender 
a distância entre significado e significação. Neste caso, a metáfora é um risco a se 
correr. (MONTEIRO, 1997, p. 80).    

Aquele que metaforiza coloca seu olhar sobre o objeto, traduzindo-o de maneira 

subjetiva acompanhada, no entanto, da intenção de juntar(des)semelhantes. Sendo uma figura 

de linguagem, a metáfora tem, por objetivo, formatar uma idéia, dar um corpo, assim como a 

música, a ópera, a qual, através de sua sonoridade, pretende elaborar, na mente do ouvinte, 

uma forma, uma figura. (Eco, 2005). Assim como a metáfora, a musicalidade também junta 

(des) semelhantes na qual a musicalidade é um sistema dodecafônico, isto é, um sistema de 

probabilidades: 

Quando, numa composição serial contemporânea, o músico escolhe uma constelação 
de sons a ser relacionada de modos múltiplos(...) uma certa desordem em relação à 
ordem inicial é altíssima(...) provocam uma ampla disponibilidade de mensagens, 
portanto uma grande informação, permitem todavia a organização de novos tipos de 
discurso, por conseguinte, de novos significados (ECO, 2005, p. 126, 127).  

             

O texto de Dom Casmurro é permeado por signos distintos que, segundo Aristóteles 

(2004) constituem uma tragédia, conflito narrado pelo herói, que seduz o espectador com sua 

eloqüência, encobrindo, muitas vezes, a realidade por diferentes símbolos comunicativos. 

Segundo GLEDSON (1984) nem ao menos Bento conhece essa realidade: 
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Um dos problemas de Bento é sua noção precária da própria 
identidade: isso interfere em todas as suas experiências mais intensas 
 seja amor, ciúme, seja orgulho paterno  e concorre para transformá-

las em acontecimentos irracionais (GLEDSON, 1984, p. 38).   

Durante todo o romance, Bentinho tenta recompor sua vida a fim de descobrir-se:  

Um dia, há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo 
a casa em que me criei na antiga Rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o 
mesmo aspecto e economia daquela outra, que desapareceu [...]. 
Enfim, agora, como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida 
interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa (DC, cap. II).   

A reconstrução de seu passado em sua casa evidencia-nos o fato da necessidade de 

refazer os anos anteriores que, como ele declara desapareceu ; não somente a casa antiga, 

como também sua identidade.   

Segundo Barthes (2004), a literatura é formada por um sistema de significados que, 

em conjunto, constituem o sistema comunicativo do texto. Tais conjuntos trabalham unidos a 

fim de indicar ao espectador uma mensagem. No entanto, cada signo comunicativo pode 

expressar diferentes intenções:  

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 cabeleireiro me penteou, pediu-me 
para acabar o penteado, e fez isto. Veja que tranças! [...]. Assim, 
apanhados pela mãe, éramos dous e contrários, ela encobrindo com a 
palavra o que eu publicava pelo silêncio (DC, cap. XXXIV).    

O trecho acima comprova-nos a capacidade de Capitu em transmitir diferentes 

mensagens com o corpo, a voz e a palavra, destacando as diversas vias das quais as 

personagens podem utilizar-se, a fim de comunicar-se. 
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Dom Casmurro é um texto polifônico, múltiplo, que transforma e é transformado de 

acordo com sua voz narrativa. Percebemos que o narrador pretende encaminhar seu leitor. 

Para que isso ocorra, o ator deve esquecer-se de seu eu e incorporar-se ao eu da personagem. 

A linguagem cênica, na verdade, está vinculada a uma articulação simbólica, a fim de 

transmitir as paixões que a personagem deve representar:  

Quando saí do quarto, tomei ares de pai, um pai entre manso e crespo, 
metade Dom Casmurro. Ao entrar na sala, dei com um rapaz, de 
costas, mirando o busto de Massinissa, pintado na parede. Vim 
cauteloso, e não fiz rumor [...] a voz era a mesma de Escobar, o 
sotaque era afrancesado (DC, cap. CXLV).    

No entanto, segundo Guinsburg (2001), a mensagem cênica compõe-se, não somente 

da palavra, mas sim de toda uma criação sígnica, constituída por diversos canais, tais como 

olhar, voz, gesto, presentes no romance Dom Casmurro:  

Dei um pulo, e antes que ela raspasse o muro, li estes dous nomes, 
abertos ao prego, e assim dispostos: 

BENTO 
CAPITOLINA 

Voltei-me para ela; Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os devagar, 
e ficamos a olhar um para o outro [...]. Em verdade, não falamos nada; 
o muro falou por nós (DC, cap. XIV).   

O trecho acima é polifônico, ou seja, utiliza-se de diferentes vozes a fim de transmitir 

a mensagem, indo ao encontro da teoria acima citada de Guinsburg (2001).   

Em Dom Casmurro, percebemos a presença de signos diversos durante a narrativa 

exigindo um leitor atento aos diferentes códigos enviados: 

Não obstante, achei que Capitu estava um tanto impaciente por descer 
[...]. Perguntei-lhe se já estava aborrecida de mim. 
- Eu? 
-Parece. 
- Você há de ser sempre criança, disse ela fechando-me a cara entre as 
mãos e chegando muito os olhos aos meus. Então eu esperei tantos 
anos para aborrecer-me em sete dias? (DC, cap. CII). 
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Na citação acima observamos mensagens misturadas, ou seja, diálogos, voz, olhar, 

negação, diferentes modos de comunicação que formam, neste caso, uma polifonia difusa, 

ordenando personagens no enquadramento fotográfico.  

Compreendemos que o teatro, assim como este texto machadiano, utiliza-se de 

diferentes signos, a fim de transmitir sua mensagem:  

Não a matei por não ter à mão ferro nem corda, pistola nem punhal; 
mas os olhos que lhe deitei, se pudessem matar, teriam suprido tudo. 
Um dos erros da Providência foi deixar ao homem unicamente os 
braços e os dentes, como armas de ataque, e as pernas como armas de 
fuga ou defesa. Os olhos bastavam ao primeiro efeito. Um mover 
deles faria parar ou cair um inimigo ou um rival, exerceriam vingança 
pronta, com este acréscimo que, para desnortear a justiça, os mesmos 
olhos matadores seriam olhos piedosos, e correriam a chorar a vítima. 
Prima Justina escapou aos meus; eu é que não escapei ao efeito da 
insinuação (DC, cap. LXXXI).   

Assim, entendemos a influência de diferentes signos na comunicação teatral sendo o 

teatro, nas palavras de Guinsburg (2001), um ato intencional . Dom Casmurro é um texto 

permeado por gestos e palavras que se contrapõem ou não, por códigos da linguagem 

fotográfica, como enquadramento e constituição da personagem, sendo narrado pelo narrador-

autor Bentinho através de sua memória, situação que estaremos analisando no próximo 

capítulo.           
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CAPÍTULO 3 

A IMAGEM LEMBRADA E A MUSICALIDADE DA PALAVRA   

Ora, há só um modo de escrever a Própria 
essência, é contá-la toda, O bem e o mal. 
Tal faço eu, à medida  Que me vai 
lembrando e convidando À construção ou 
reconstrução de mim mesmo. 
(DC, cap. LXVIII).   

Através da memória, Dom Casmurro reconta sua vivência, constrói e reconstrói fatos à 

medida do que permitem sua memória e sua vontade. 

             As recordações fazem parte da constituição do ser humano. Lembrarmos de fatos 

ocorridos em nossas vidas é algo tão corriqueiro que não procuramos entender esse fenômeno. 

A memória é a conservação de uma ocorrência passada, que não mais nos pertence. 

Tornando-se uma memória retentiva, uma vez que absorvemos somente as marcas que nos 

são significativas (Abbagnano, 1982). Já as lembranças são a possibilidade de trazer, ao 

presente um conhecimento passado, tornando-o atual.  

Dom Casmurro é um romance memorialista a partir do momento em que Bentinho, já 

em sua maturidade, reconta sua vida. Para isto, é necessário que utilize sua memória, força de 

conservação de fatos que, no entanto, podem sofrer modificações de acordo com os traços que 

os acontecimentos deixaram naquele que deseja recontar suas memórias.  

Neste capítulo discutiremos como a narrativa de Dom Casmurro é carregada de 

lembranças e, como toda lembrança revela-se através das experiências vividas e das 

interferências da temporalidade, da imaginação e das paixões, imprimindo uma dramaticidade 

à sua narrativa.  

Bentinho tem, na lembrança, a sua mais preciosa ferramenta para narrar sua 

adolescência e juventude. Desse modo, Dom Casmurro relembra fatos de sua vida: O meu 



  
53

 
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 (DC, cap. II).  

A memória registra acontecimentos de acordo com as impressões pessoais daquele que 

a possui, o lugar onde nossa memória alcança, suas lembranças não desenham a forma do 

caminho que se tomou para se chegar a tal lembrança, sendo a memória, portanto, um 

arquivo no qual guardamos lembranças que sofrem metamorfoses de acordo com nossas 

paixões, tanto no momento presente da vivência do fato, quanto no momento da vivificação 

de um momento passado (Bergson, 2005)35.  

Dom Casmurro utiliza-se de recordações, recontando sua vida a partir de fatos que 

restaura de acordo com suas impressões. A partir da colocação de Bergson (2005) quanto à 

possibilidade de a memória ser uma reformulação de nossas impressões acerca de algo que 

vivemos, questionamos se Bentinho está baseando sua narrativa em suas memórias ou em 

suas lembranças. Segundo Aristóteles (1982), a memória subtrai-se ao nosso alcance, ficando 

distante de nossa persona atual, ao passo que as lembranças fazem parte de uma capacidade 

de evocar, através de nossas ocorrências presentes, fatos passados, tornando-os atuais, como 

na passagem em que, na atualidade, Bentinho lembra-se de seu pai: Depois da morte dele, 

lembra-me que ela chorou muito; mas aqui estão os retratos de ambos, sem que o encardido 

do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas de felicidade 

(DC, cap. VII).  

Para Bergson (2005), a memória é um progresso do passado no presente, isto é, os 

fatos caminham, virtualmente, até nosso presente, recompondo, dessa forma, o passado no 

momento em que o estamos vivenciando:  

                                                

 

35 BERGSON, Henri, in: A Evolução Criadora. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 21 questiona a 
representação de um fato passado no presente: Quanto mais aprofundamos a natureza do tempo, mais 
compreendemos que a duração significa invenção, criação de forma, elaboração contínua do absolutamente 
novo . Assim, segundo Bérgson, a memória seria uma ilusão de algo que inventamos, algo novo para nosso ser. 
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Por mais que o objeto permaneça o mesmo, por mais que eu o olhe do mesmo lado, 
pelo mesmo ângulo, sob a mesma luz, a visão que dele tenho nem por isso é menos 
diferente daquela que acabo de ter, quando mais não seja pelo fato de estar agora um 
instante mais velha. Minha memória está aí, empurrando algo desse passado para 
dentro desse presente. (BERGSON, 2005, p. 2).     

O conceito de memória de Locke (1982) é instigador, uma vez que sugere a não 

passividade da memória. Ela, para o autor, é dotada de um caráter ativo, dependente da 

vontade do sujeito em recriar o passado. Assim, a memória seria a reconstrução de um fato 

que já findou; toda reconstrução sugere uma reelaboração de uma ocorrência. Ao reescrever 

sua vida, Dom Casmurro estaria reconstruindo seu passado; apesar deste esforço e vontade, 

Bentinho admite que seu passado, em sua plenitude, em sua autenticidade desapareceu .  

A casa em que moro é própria; fi-la construir de propósito, levado de 
um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo, mas vá lá. Um dia, 
há bastantes anos, lembrou-me reproduzir no Engenho Novo a casa 
em que me criei na antiga Rua de Mata-Cavalos, dando-lhe o mesmo 
aspecto e economia daquela outra que desapareceu

 

(grifos nossos) 
(DC, cap. II).    

Bentinho insiste, durante sua narrativa, em recontar os fatos de maneira fiel aos 

acontecimentos, convencendo o leitor de que sua versão é real. No entanto, ao mesmo tempo, 

admite falhas em sua memória:  

A vida é cheia de tais convivas, e eu sou acaso um deles, conquanto a 
prova de ter memória fraca seja exatamente não me acudir agora o 
nome de tal antigo [...]. Não, não, a minha memória não é boa. Ao 
contrário, é comparável a alguém que tivesse vivido por hospedarias, 
sem guardar delas nem caras nem nomes, e somente raras 
circunstâncias (DC, cap. LIX).   

Como percebemos na citação acima, o próprio Dom Casmurro admite não ser dotado 

de uma memória confiável, ocorrência que coloca um quê duvidoso em sua narrativa. 
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            A narrativa casmurra é toda recortada através de capítulos breves, assim como de atos 

de ópera, fazendo com que seja uma memória fracionada em traços, segundo MONTEIRO:  

A significação telecomandada pelo narrador, seja através dos títulos, que são 
prólogos (função de descortinar cenas, portanto teatral), seja através destas 
micronarrativas encapsuladas tematicamente, ou por esta escritura palimpséstica que 
deixa transparecer estrias de uma memória fracionada em traços, seduz\em o leitor 
que através da pulsão escópica antecipa o universo defronte de seus olhos, este 
universo que é do outro tanto quanto é seu (MONTEIRO, 1997, p. 73).               

Novamente percebemos a tragicidade permeando a narrativa de Dom Casmurro, pois, 

de acordo com Benjamin (2004), o herói trágico foge às antigas normas, tendo sua sombra e 

seus sacrifícios para oferecer. 

              Desse modo, suas memórias são encobertas por uma decadência pessoal:  

Escobar vinha assim surgindo da sepultura, do seminário e do 
Flamengo para se sentar comigo à mesa, receber-me na escada, beijar-
me no gabinete de manhã, ou pedir-me à noite a bênção do costume. 
Todas essas ações eram repulsivas; eu tolerava-as e praticava-as, para 
me não descobrir a mim mesmo ae ao mundo (DC, cap.CXXXII).   

Assim, a narrativa de Bentinho não é mais do que manobras de representação de suas 

lembranças.   

Segundo Seincman (2001), apesar do fato de que a música que acabamos de ouvir, e 

aquilo que experimentamos em outra temporalidade não mais existir em maneira concreta, 

como realidade física, podemos, por nossa retenção, transformá-los em uma realidade latente, 

isto é, transportamos uma ocorrência já acabada para nossa realidade de maneira dissimulada. 

O trecho abaixo ilustra a teoria de Seincman: 

O que se passava entre mim e Capitu naqueles dias sombrios, não se 
notará aqui, por ser tão miúdo e repetido, e já tão tarde que não se 
poderá dizê-lo sem falha nem canseira. Mas o principal irá. E o 
principal é que os nossos temporais eram agora contínuos e terríveis 
(DC, cap. CXXXII).   

Dom Casmurro admite não poder refazer, de maneira exata, o fato que tenta recontar. 

Aquilo, porém, que para ele é o principal, reconta à maneira de uma representação, pois sua 
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lembrança transformou tal ocorrência em um fato latente, ou seja, tocado por sua experiência 

presente36. Pela memória recompõe os laços do passado com o presente.  

Além da impossibilidade de nossa consciência refazer o mesmo fluxo duas vezes, as 

lembranças não recompõem o real, a res em si. É o que acontece com Dom Casmurro que é 

desviado de uma narrativa imparcial mesmo sabendo do desfecho de sua própria narrativa.  

Assim também é a narrativa de Bentinho. Plena de fatos passados que, no momento 

presente, exercem uma atuação interior, sofrendo modificações, de acordo com a vivência de 

Dom Casmurro: Capitu derreou a cabeça, a tal ponto que me foi preciso acudir com as mãos 

e ampará-la; o espaldar da cadeira era baixo. Inclinei-me depois sobre ela, rosto a rosto, mas 

trocados, os olhos de uma na linha da boca do outro (DC, cap. XXXIII).  

A passagem acima remete-nos à questão da interiorização de fatos passados. É a 

narração de um acontecimento que já cessou, do qual não podemos afirmar a veracidade, uma 

vez que, assim como a música acabada, sofreu todo um processo de interiorização do foco 

narrativo. Assim, a dramaticidade invade a narrativa casmurra, pois o herói trágico foca um 

objeto através de uma subjetividade.  

Bergson (2005), como já vimos, questiona a veracidade da recordação de uma 

ocorrência. Segundo este autor, nosso passado aclara em nossa consciência por impulso, como 

tendência, representação da realidade, sendo impossível para nossa consciência refazer, de 

maneira exata, aquilo que já vivenciamos37. 

                                                

 

36 ROUSSEAU, Jean Jacques, in: Ensaio Sobre a Origem das Línguas (2001, p. 112-115): Enquanto as cores 
são duráveis, os sons apagam-se e nunca mais podemos ter a certeza de que aqueles que ressurgem sejam os 
mesmos que tenham desaparecido. Além do mais cada cor é em si absoluta, independente, enquanto cada som é 
para nós relativo e só se distingue dos outros por comparação [...]. A arte do músico consistirá em substituirá a 
imagem insensível do objeto pelos fluxos que a sua presença desperta no coração daquele que a contempla [...]. 
Ele não representará diretamente todas essas coisas, mas procurará excitar na nossa alma sentimentos 
semelhantes àqueles que experimentamos quando as vemos . Assim também age Bentinho, tentando representar 
suas lembranças de maneira que desperte no leitor paixões respectivas às ocorrências. 
37 BERGSON, Henri (2005, p. 6) declara: Nossa personalidade, que se edifica a cada instante a partir da 
experiência acumulada, muda incessantemente. Ao mudar, impede que um estado, ainda que idêntico a si mesmo 
na superfície, se repita algum dia em profundidade [...]. Cada um de seus momentos é algo novo que se 
acrescenta àquilo que havia antes . Tal afirmação remete-nos à narrativa de Dom Casmurro, que, por ser apoiada 
na memória do narrador-autor, não pode ser feita de modo idêntico ao fato ocorrido. 
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Dom Casmurro insere o leitor em sua narrativa, para que este acompanhe, de maneira 

clara, suas lembranças. A fim de reproduzir aquilo que viveu, Bentinho resgata o que sua 

memória permite aflorar em sua consciência. Segundo Bachelard (2001), a memória é uma 

reimaginação, uma reconstrução, de acordo com nossas possibilidades e desejos no momento 

presente da recordação38:  

A memória é um campo de ruínas psicológicas, um amontoado de recordações. Toda 
a nossa infância está por ser reimaginada. Ao reimaginá-la, temos a possibilidade de 
reencontrá-la na própria vida dos nossos devaneios de criança solitária 
(BACHELARD, 2001, p. 94).    

No momento da narrativa, Bentinho, já sabendo seu desfecho, elabora uma 

possibilidade de reconstrução de sua vivência:  

Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história 
poderia responder mais, tão certo é que o destino, como todos os 
dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam 
a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes, e os espectadores 
vão dormir. Nesse gênero há porventura alguma cousa que reformar, e 
eu proporia, como ensaio, que as peças começassem pelo fim (DC, 
cap. LXXII).   

Assim, Dom Casmurro recria sua vida de acordo com sua imaginação, aliada às suas 

capacidades do momento em que narra, pois, segundo Bergson (2005), nosso passado 

permanece de maneira vaga em nossa consciência atual.   

A música também é um processo imaginativo constituído por momentos de alternação 

entre consciência e criação. A durée39 musical, assim como a memória, resulta de uma tensão 

constante entre a espacialização do tempo e a temporalização do espaço, ou seja, entre o que é 

soado e o que é ouvido, entre o que é real e o que é imaginado, portanto, o ato estético é 

interpretado pelo receptor (Seincman, 2001). 

                                                

 

38 BACHELARD, Gaston, in: A Poética do Devaneio (2001, p. 95) destaca: Uma infância em potencial habita 
em nós. Quando vamos reencontrá-la [...] revivemos em suas possibilidades. Sonhamos tudo o que ela poderia 
ter sido .  
39 O termo durée será utilizado como variações no tempo musical, criando e recriando melodias. 
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Somente permanecem em nossas lembranças fatos que nossa razão assim deseja; há 

um ritmo entre razão e memória. Nossa razão arquiva fatos que apresentam uma base 

temporal significativa para nosso ser. No entanto, nossas lembranças podem sofrer 

modificações, como já foi dito anteriormente, devido às experiências pessoais do sujeito 

(BACHELARD, 1985 in A Dialética da Duração):  

O instante é um tempo vertical, um tempo detido que não segue a medida do 
tempo comum horizontalizado e que, portanto, pode anulá-lo. Assim, o tempo real, 
cronológico, difere do metafísico, que traz nossas lembranças. (p. 44)   

 Dom Casmurro reformula seus pensamentos e atitudes do passado no presente:  

Vês que não pus nada, nem ponho. Já agora creio que não basta que os 
pregões de rua, como os opúsculos do seminário, encerrem casos, 
pessoas e sensações; é preciso que a gente os tenha conhecido e 
padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor (grifos nossos) 
(DC, cap. LX).   

Bergson (2005) crê em uma irreversibilidade da durée, ou seja, a duração dos fatos é 

irreversível, sendo impossível revivermos, em todo seu conteúdo algo que vivenciamos, mas, 

ao mesmo tempo, é impossível esquecermos alguns fatos, se assim o quer nossa inteligência. 

Assim como Bachelard, Bergson acredita que habita, em todo ser humano, uma parcela de 

memória guiada por nossa racionalidade, que independe de nossos desejos: Não me lembra 

nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande  (DC, cap. VII).  

Dom Casmurro traz uma parcela de memória racional, ao se lembrar de aspectos 

físicos de seu pai, que habitam40 seu ser involuntariamente. São características que, de alguma 

forma, marcaram suas lembranças. 

                                                

 

40 Utilizaremos o termo habitar no sentido de construir um lugar pela reflexão a partir do mundo circundante, em 
um reunir em profundidade o que está no mais íntimo do ser. 
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No entanto, alguns fatores interferem na fidelidade dada às lembranças. A 

temporalidade faz com que fatos passados assumam um desvio em sua veracidade.  

As lembranças de Dom Casmurro assumem, então, toda uma caracterização dada à 

narrativa pelo momento presente. Assim, a memória não precisa imitar a realidade exterior, 

pode criar e recriar momentos, ilusões. Monteiro (1997) acredita que Dom Casmurro não 

busca sua história, mas sim escreve sua essência: Eu confessarei tudo que importar à minha 

história (DC, cap. LXVIII).  

           Através de suas lembranças, Bentinho, com a consciência do momento presente, tendo 

experimentado vivências múltiplas, consegue traduzir um fato passado de uma maneira 

diferente daquela sentida no momento da ocorrência, como ele próprio confirma no trecho 

abaixo: 

Assim contado o que descobri mais tarde, posso transladar para aqui 
uma palavra de minha mãe. Agora se entenderá que ela me dissesse 
no primeiro sábado, quando eu cheguei em casa (DC, cap. LXXXI).  

               Segundo Bergson (2005), assim como nossa personalidade amadurece 

incessantemente, também às lembranças são acrescentados fatos novos41.   

As lembranças também possuem a flexibilidade de confeccionar diferentes dimensões. 

As melodias possibilitam a formação de distintas durée, ou seja, são dimensões distintas do 

tempo musical, recriando um vínculo artificial, que se sobrepõe à realidade, afetando-a 

(Seincman, 2001).  

Ao recontar sua vida, Dom Casmurro está recriando a realidade. Assim como o tempo 

musical sofre alterações em sua durée a realidade, ao ser recordada, transformada pela 

experiência interior, também é perpassada por alterações em seu teor. Em Dom Casmurro, 

Bentinho utiliza-se da imaginação, artifício propenso a transformar a realidade: Tudo isso vi 

                                                

 

41 BERGSON, Henri (2005, p. 6): Assim, nossa personalidade viceja, cresce, amadurece incessantemente. Cada 
um de seus momentos é algo novo que se acrescenta àquilo que havia antes. Podemos ir mais longe: não se trata 
apenas de algo novo, mas de algo imprevisível . 
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e ouvi. Não, a imaginação de Ariosto não é mais fértil que a das crianças e dos namorados, 

nem a visão do impossível precisa mais que de um recanto de ônibus (DC, cap. XXIX).  

Dom Casmurro busca em sua memória fatos a fim de narrar sua vivência. As 

alterações decorrentes de suas experiências também são afetadas por seu passado, que projeta 

nosso presente e nosso futuro, uma vez que o tempo não é unidimensional, mas sim uma 

junção temporal, isto é, nosso presente e nosso futuro dependem de nosso passado. Nosso 

conhecimento atual só é possível graças àquilo que experimentamos anteriormente. 

Projetamos o momento presente e o futuro, de acordo com a significação adquirida 

anteriormente (Seincman, 2001)42.  

Tempo e memória constituem nossa consciência presente. É interessante notarmos que 

a memória musical também é composta por estes elementos; Ao ouvirmos um acorde, 

guardamos em nossa memória, que armazenará um segundo acorde e assim sucessivamente, 

constituindo uma composição musical, que é composta por uma junção entre elementos do 

passado, presente e futuro, criando um fluxo musical (Seincman, 2001). Assim também é a 

memória humana, constituída por registros do passado, que se mesclam às impressões do 

momento presente e, assim como o fluxo musical, formam nossa essência:  

O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de 
Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso 
incidente [...]. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer 
que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca (DC, 
cap. CXLVIII).   

O momento em que Dom Casmurro narra suas memórias é outro período, modificado 

pela maturidade e experiências do narrador-autor que consegue encontrar, em suas 

lembranças, fatos passados. Assim também é a música. Enquanto a ouvimos, a presenciamos, 

sabemos que existe mas, ao cessar, não deixa de atuar em nossa consciência mudando, 

                                                

 

42 Idem, Ibidem (2005, p. 12): A memória impede que a audição de uma obra seja um mero nota após nota . O 
passado, tudo o que vivenciamos desde o princípio, projeta-se em cada momento do presente, carregando-o de 
significação . 
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entretanto, seu foco. Se antes, a música atuava no exterior de nossa persona, passa a ser, 

então, um processo de reconhecimento interior, ou seja, continua a existir, mas, no entanto, 

sofre modificações subjetivas daquele que a arquivou em sua memória (Seincman, 2001).  

Como a música que, ao sofrer qualquer alteração em seu texto musical, experimentará 

uma mudança em sua essência, assim se comporta nossa memória. Como na ópera, a música 

se faz presente na narrativa de Dom Casmurro na temporalidade, na espacialidade, na 

hibridização faz-se de maneira seqüencial, nota após nota , fazendo com que o leitor consiga 

acompanhar e entender sua melodia: A vida é uma ópera e uma grande ópera [...]. Deus é o 

poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no conservatório 

do céu (DC, cap. IX).  

A narrativa feita por Bentinho, além de já sabermos que sofre alterações devido as 

suas experiências e à temporalidade, assemelha-se à espacialização do tempo musical, pois a 

consciência está sempre completando aquilo o que deseja ouvir. Tanto o compositor-narrador, 

quanto o ouvinte criam movimentos a fim de compor uma tessitura adequada aos fins 

almejados. Assim, cada nota de uma partitura é um ato de criação, que se adequa àquilo que o 

compositor classifica como agradável à sua audição.  

Chopin (1810-1849) intercalou o Prelúdio ao Interlúdio, isto é, o momento em que se 

inicia a composição àquela que permeia o concerto musical. Portanto, há uma hibridização 

entre o tonal e o modal, o dinâmico e o estático. Dessa forma, Chopin alarga o tempo musical, 

a partir do momento em que intercala o Interlúdio com o Prelúdio, retoma o início no meio, 

criando sua obra de acordo com um som que lhe agrade a audição, além do fato de compor 

sua memória musical de acordo com sua imaginação, retomando o passado (Prelúdio) no 

momento em que lhe agrada (Seincman, 2001). Percebemos essa hibridização em DC:   
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Onze meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifóide, e foi 
enterrado nas imediações de Jerusalém [...].  Quando seria o dia da 
criação de

 
Ezequiel? . Ninguém respondeu. Eis aí mais um mistério 

para ajuntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui 
ao teatro (grifos nossos) (DC, cap. CXLVI).   

Dom Casmurro também compõe, por analogia, uma hibridização entre Prelúdio e 

Interlúdio, a partir do momento em que, contando um fato temporal à sua narrativa, 

interrompe-a para questionar um fato que pertence ao início de suas memórias; segundo 

BENJAMIN (2004):  

Os actos não se organizavam seqüencialmente uns a partir dos outros, mas dispõem-
se antes em terraços, uns sobre os outros. A trama dramática é disposta em amplas 
camadas simultaneamente visíveis, e o nível em que acontece o interlúdio 
transforma-se em plataforma onde se acumula toda uma estatuária (BENJAMIN, 
2004, p. 211).   

A interrupção do momento presente, a fim de permeá-lo com o tempo passado e o 

futuro, está presente na temporalidade musical do romantismo, movimento que tinha como 

um dos preceitos abolir a racionalidade, construindo uma musicalidade híbrida, em que os 

limites do tempo não seriam elaborados de modo seqüencial. É o caso de Beethoven (1746-

1787), compositor que trazia, em suas composições uma massa de acordes que produzia um 

deslocamento no tempo musical, mesclando Prelúdio, Interlúdio, sons, constituindo uma 

temporalidade subjetiva, única. Antepondo-se à musicalidade barroca em que Leibniz e Bach 

compunham uma música em perfeita harmonia temporal, Beethoven trazia, por sua melodia 

instável, um conflito entre o tempo real e sua negação. Assim também Dom Casmurro escreve 

suas memórias, seguindo uma certa seqüência. Sofre diversas interrupções para voltar ao 

passado ou adiantar-se para o futuro. Como a música de Beethoven, Bentinho rompe uma 

harmonia temporal para resgatar suas lembranças. Assim ocorreu, quando Bentinho e Capitu 

avaliaram a possibilidade de sua mãe não mais cumprir a promessa de torná-lo padre: Você 

não se lembra como é que foi ao teatro pela primeira vez, há dous meses? D. Glória não 



  
63

 
queria e bastava isso para que José Dias não teimasse; mas ele queria ir, e fez um discurso, 

lembra-se? (DC, cap. XVIII). 

            O tempo é, portanto, a densidade de um passado, que se desdobra e avança, formando 

o presente e o futuro. Pelo fato de o passado ser tão importante na constituição do momento 

presente do ser humano, este o obscurece, modifica-o, ainda que inconscientemente, na 

tentativa de construir um presente e um futuro melhores.   

A música é um fenômeno temporal, pois suas notas contêm um espaço no tempo, uma 

continuidade. Não sabemos, entretanto, dizer o momento real de sua execução, pois a música 

não termina quando cessa. Suas notas continuam a atuar em nossa consciência, em nossa 

memória (Seincman, 2001). Bergson (2005) complementa a idéia de uma continuidade de 

nossa memória, ao afirmar que nossa personalidade se preenche de novos momentos que são 

uma conexão a um momento já vivido, ou seja, nossas lembranças fomentam novas 

sensações. O estado em que nos encontramos no momento presente deve-se às sensações que 

arquivamos em nossa memória:  

A duração é o progresso contínuo do passado que rói o porvir e que incha ao 
avançar. Uma vez que o passado aumenta incessantemente, também se conserva 
indefinidamente. A memória, como procuramos prová-lo, não é uma faculdade de 
classificar recordações em uma gaveta ou de inscrevê-las em um registro. Não há 
registro, não há gaveta, não há aqui, propriamente falando, sequer uma faculdade, 
pois uma faculdade se exerce intermitentemente, quando quer ou quando pode, ao 
passo que o amontoamento do passado sobre o passado prossegue sem trégua 
(BERGSON, 2005, p. 5).      

Partindo de tal pressuposto, Dom Casmurro estaria construindo o seu narrar, a partir 

de suas percepções a respeito de seu passado43.  

A desagregação sonora introduzida por Beethoven, em que tempo e forma sofrem uma 

ruptura, alterando a melodia principal, tem sua massa sonora interrompida, quebrando sua 

                                                

 

43 BERGSON, Henri, in: A Evolução Criadora (2005, p. 14) vai ao encontro da idéia que o presente é formado 
por uma vivência do passado: O presente não contém nada a mais que o passado e o que encontramos no efeito 
já estava em sua causa . 
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continuidade, dilatando o tempo cronológico, ocorrendo uma transposição imediata para o 

segundo tempo da sonata de modo intensificado, causando uma descontinuidade melódica 

(Seincman, 2001, p. 98).  

A narrativa de Dom Casmurro também sofre uma ruptura e uma conseqüente perda 

linear, ocorrendo transposições e dilatações quanto aos acontecimentos. A teoria de Bergson 

(2005) responde à proposta de Seincman, pois acredita ser impossível uma unidade de 

raciocínio que responda aos pensamentos humanos, não havendo uma seqüência lógica que se 

aplique ao cotidiano das pessoas44:  

No fim, lembrou-me que a Igreja estabeleceu no confessionário um 
cartório seguro [...]. Mas a minha incorrigível timidez me fechou essa 
porta certa; receei não achar palavras com que dizer ao confessor o 
meu segredo. Como o homem muda! Hoje chego a publicá-lo! (DC, 
cap. LXIX).   

Como a ruptura musical de Beethoven, Dom Casmurro também rompe a 

temporalidade narrativa a partir do momento em que interrompe o seu contar, transportando-o 

para o momento da narração, isto é, causa uma descontinuidade narrativa, criando uma nova 

sonoridade textual45.  

Foi durante o Romantismo que o ser humano descobriu meios de manipular o 

tempo, fato que ocorreu nas artes, na música. A reação dos ouvintes era permeada por essa 

inovação, pois se deliciavam com as mudanças rápidas de ritmo. Ainda estavam com algumas 

                                                

 

44 BERGSON, Henri, in: A Evolução Criadora (2005, p. X): Em vão empurramos o vivo para dentro de tal ou 
tal de nossos quadros. Todos os quadros estouram. São estreitos demais, sobretudo, rígidos demais, para aquilo 
que gostaríamos de colocar neles . 
45 SEINCMAN, Eduardo, in: Do Tempo Musical. São Paulo: Via Lettera, 2001, p. 164 destaca a 
descontinuidade temporal causada pela ruptura musical de Chopin, assim como a narrativa de Dom Casmurro: 
Chopin lida com temas extremamente dilatados, distendidos(...)Os paradoxos e ambigüidades continuam a se 

multiplicar [...] pela presença de uma melodia sinuosa e expressiva e pela textura harmônica . 
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notas já tocadas em mente, quando os músicos já estavam terminando suas cantatas 

(Seincman, 2001)46.  

Ao recompor sua vida, Dom Casmurro refaz seu passado, fato que nos remete à 

música, já que os acontecimentos trazem, em sua lembrança, de forma subjetiva, suas 

recordações, fazendo com que o passado não tenha findado por completo e viva em sua 

memória: 

Desse modo, viverei o que vivi, e assentarei a mão para alguma obra 
de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de 
novembro, que nunca me esqueceu. Tive outras muitas, melhores e 
piores, mas aquela nunca me apagou do espírito (DC, cap. II).   

Na citação de Dom Casmurro, Bentinho inicia sua narração, evocando sua memória, 

palavra que ele utiliza a fim de continuar sua música , isto é, trazer para o presente narrativo, 

fatos já encerrados que continuam a soar em sua consciência.  

A musicalidade da lembrança evocada pela sonoridade e/ou pela palavra, encontra 

abrigo nas paixões.  

Segundo Seincman (2001), aquilo que acabamos de ouvir já não existe mais 

concretamente, como realidade física. Podemos, entretanto, reelaborar tal realidade pela nossa 

retenção, nossa experiência. Nossa lembrança será exposta ao momento presente, às paixões 

(pathé) nas quais estamos envolvidos no momento de reconstrução de um fato findado, 

necessariamente atingido por nossa realidade atual. Esta teoria funde-se com a definição de 

memória dada por Bergson que se baseia em uma lembrança atual do passado; os detalhes 

perdem-se, assim como as percepções do momento. O próprio Bentinho admite não ser capaz 

de recontar, de maneira exata, o que vivenciou. Sua narrativa sofre interferências de suas 

experiências, assim como de seu estado atual:  

                                                

 

46 Idem, Ibidem (2001) questiona a duração musical, sua influência na temporalidade instrumental e a presença 

 

ou não, da memória musical. 
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Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as 
pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. 
Juntei as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, 
alargando aqui, achatando ali (DC, cap. XXXIII).   

A passagem acima revela seu estado atual, quando retoca sua vida, levando-nos a 

refletir a respeito da reelaboração narrativa de Dom Casmurro: quais seriam as duas tranças? 

O passado e o presente? Estaria o passado enxovalhado , velho, difícil de recompor em sua 

integridade, sua narrativa, sua vida? Bentinho admite ter que retocar a obra por alguns ajustes, 

assim como afirma, no início de seu narrar, que estaria juntando as duas pontas da vida Assim 

é nossa memória, retocada por nossas paixões, nossos momentos.47  

Bachelard (2001) conceitua a memória como uma grande dilatação psíquica, um 

devaneio, um fluir sem censura de nossas paixões (pathé), um sonhar48:  

Cheguei em casa, abri a porta devagarinho, subi pé ante pé, e meti-me 
no gabinete; iam dar seis horas. Tirei o veneno do bolso, fiquei em 
mangas de camisa e escrevi ainda uma carta, a última, dirigida a 
Capitu [...]. Senti necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe 
ficasse o remorso da minha morte (DC, cap. CXXXV).   

Notamos que a descrição de Bentinho, perpassada por um quê dramático, remete-nos a 

pensar na possibilidade de uma influência imaginativa em sua memória: Teria o fato ocorrido 

exatamente como foi descrito? Ou estará mesclado à imaginação do narrador?   

Ao agirmos em nosso presente, utilizamos apenas uma diminuta parte de nosso 

passado real, ainda que todo nosso ser manifeste-se, na atualidade, por um impulso 

desenvolvido em nosso passado. Nossos atos, no entanto, assim como os fatos que 

lembramos, são uma representação do que nosso ser capta acerca daquilo que já vivenciamos 

                                                

 

47 SEINCMAN, Eduardo (2001, p. 112) expõe o conceito de memória de Jung, relevante ao nosso trabalho: 
Espaço e tempo só são constantes, quando medidos independentemente dos estados psíquicos [...] o observador 

pode, facilmente, ser influenciado por um estado emocional que altera o espaço e o tempo no sentido de uma 
contração . 
48 BACHELARD, Gaston, in: A Poética do Devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 99: Somente quando 
a alma e o espírito estão unidos num devaneio pelo devaneio é que nos beneficiamos da união da imaginação e 
da memória. É nessa união que podemos dizer que revivemos o nosso passado. Nosso passado imagina reviver . 
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(Bergson, 2005). Assim, Bentinho tem seu arquivo constituído por recordações que mesclam 

o real e as paixões que afloram diante da realidade:  

Escrevi dous textos. O primeiro queimei-o por ser longo e difuso. O 
segundo continha só o necessário, claro e breve. Não lhe lembrava o 
nosso passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma; falava-lhe 
só de Escobar e da necessidade de morrer (DC, cap. CXXXV).   

Bentinho reconstitui seu passado, utilizando-se de sua memória, constituída por uma 

reimaginação, um devaneio, estado puro da alma. É o transportar nossa memória para seu 

estado mais próximo daquele que formamos em nossa imaginação (BACHELARD, 2001):  

O passado rememorado não é simplesmente um passado da percepção. Já num 
devaneio, uma vez que nos lembramos, o passado é designado como valor de 
imagem. A imaginação matiza desde a origem os quadros que gostará de rever. Para 
ir aos arquivos da memória, importa reencontrar, para além dos fatos, valores 
(BACHELARD, 2001, p. 99).   

          A reconstituição elaborada por Dom Casmurro é permeada por uma imaginação 

influenciada por paixões: 

Foi isto. Não podendo rejeitar de mim aqueles quadros, recorri a um 
tratado entre a minha consciência e a minha imaginação. As simples 
encarnações dos vícios, e por isso mesmo contempláveis, como o 
melhor modo de temperar o caráter e aguerri-lo para os combates 
ásperos da vida (DC, cap. LVIII).   

Aquilo que somos na atualidade é uma transposição do que já fomos. O presente nada 

mais é do que um progresso de nosso passado, único instante que nos pertence, que nos 

constitui (Bergson, 2005). Dessa forma, Bentinho firma-se em seu passado para recontar suas 

memórias, podendo mesclar realidade e imaginação. Sua narrativa só passa a existir a partir 

do momento em que é acompanhada de sua melodia, de sua narratividade sinuosa, que 

fornece aos fatos graciosidade e interesse por parte do leitor, assim como a música, que só é 
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considerada melodia, a partir do momento em que deixa a partitura e constitui um corpo 

sonoro, preenchendo o espaço, desafiando a temporalidade (Seincman, 2001)49.   

Ao narrar sua vida, Dom Casmurro encontra-se preso àquilo que sentiu de sua 

vivência. Busca, em suas lembranças, fragmentos de momentos que podem estar 

comprometidos por suas impressões imaginativas e apaixonadas.   

Reconstituímos nosso passado pela nossa memória e nossa imaginação fatores que, 

aliados à poesia, podem obscurecer a realidade, tornando-a não aquilo que foi de fato, mas o 

que gostaríamos que tivesse ocorrido. Nossa memória valoriza uma imagem do que 

desejamos arquivar, formando uma hibridização entre imagem e valor, pois a memória é a 

percepção de um fato ocorrido, do qual conservamos uma representação da realidade 

(Bachelard, 2001).  

Dom Casmurro descreve suas memórias, a partir de uma reprodução subjetiva do real, 

uma dilatação das paixões que armazenou a respeito dos fatos ocorridos. O trecho abaixo 

narra as paixões pelas quais Bentinho passou quando ingressou no seminário:  

Meses depois fui para o seminário de S. José. Se eu pudesse contar as 
lágrimas que chorei na véspera e na manhã, somaria mais que todas 
vertidas desde Adão e Eva. Há nisto alguma exageração; mas é bom 
ser enfático, uma ou outra vez, para compensar este escrúpulo de 
exatidão que me aflige [...] aos quinze anos tudo é infinito (DC, cap. 
L).   

Percebemos que sua narrativa é permeada por uma subjetividade, por marcas que as 

sensações de um instante ocorrido no passado deixaram no momento em que o reconta. 

                                                

 

49 Santo Agostinho em Dicionário de Filosofia, de Nicola Abbagnano (1982, p. 911) conceitua a temporalidade 
de um modo pertinente à narrativa de Bentinho: Não existem propriamente falando três tempos, o passado, o 
presente e o futuro, mas somente três presentes: o presente do passado, o presente do presente e o presente do 
futuro . Assim, Dom Casmurro está preso aos acontecimentos passados recontando sua vida, no momento 
presente a partir de suas marcas obtidas naquilo que já passou. Portanto, através de suas marcas, Bentinho pode 
estar desviando a realidade dos fatos. 



  
69

 
Assim, sua memória mescla-se com suas paixões, trazendo um quê poético a fim de recontar 

aquele momento50.  

Portanto, nossas lembranças são articuladas pela nossa consciência, em parceria com 

nossa inconsciência (Seincman, 2001). Gaston Bachelard (2001) caracteriza as lembranças 

como um sonho agradável e, se não o é, modificamos nossa memória para poetizá-la:  

Para reviver os valores do passado, é preciso sonhar, aceitar essa grande dilatação 
psíquica que é o devaneio, na paz de um grande repouso. Então a Memória e a 
Imaginação rivalizam para nos devolver as imagens que se ligam à nossa vida 
(BACHELARD, 2001, p. 99).    

Algumas vezes, as lembranças não nos são tão positivas e o mundo atual parece 

totalmente descolorido . Bentinho reconta sua vida, salientando sua própria imaginação. Para 

Gledson (1984) é uma ambigüidade, pois Dom Casmurro teve estudo, foi criado na cidade, 

teve cultura, não podendo, portanto, ser tão ingênuo a ponto de se deixar iludir por si mesmo: 

A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma 

vez tímida e amiga de empacar, as mais delas capaz de engolir campanhas e campanhas, 

correndo (DC, cap. XL).  

Apelando para sua imaginação, que, como vimos, é um componente da memória, 

talvez Bento possa recompor sua existência de uma maneira que mais o agrade. Certamente, 

há uma parcela de consciência em sua narrativa.  

Bentinho parece sustentar sua narrativa sob hipérboles, nomeando-se dominado pela 

imaginação, por sua memória fraca. Ao mesmo tempo, tenta convencer o leitor e a si mesmo 

da veracidade dos fatos narrados:   

                                                

 

50 GLEDSON, John, in: Machado de Assis: Impostura e Realismo (1984, p. 83) comenta a esse respeito: 
Machado jamais perde de vista as causas essenciais dos defeitos de Bento, e a maneira pela qual seu caráter é 

moldado [...]. Porque não consegue compreender o mundo ou outras pessoas como realmente são cria, 
defensivamente, suas próprias versões

 

deles e, por fim, sua trama metafórica (grifos nossos). 
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Neste particular, a minha imaginação era uma grande égua ibera; a 
menor brisa lhe dava um potro, que saía logo cavalo de Alexandre; 
mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus quinze anos. 
Digamos o caso simplesmente (DC, cap. XL).    

Bachelard (2001) coloca a influência da paixão nas lembranças, ocorrendo 

transformações poéticas e variações na história do sujeito que rememora sua vida não 

obedecendo, necessariamente, uma temporalidade ao narrar os fatos. Assim também é a 

música de Wagner e Strauss, uma sucessão de diferentes seções, não construindo uma 

sonoridade melódica, previsível. Ao contrário, o futuro musical de tais compositores vai 

sendo composto por meio de conflitos. Os eventos do passado não revelam a sonoridade que 

está por vir (SEINCMAN, 2001, p. 76): Não basta, assim, analisar cada uma das seções. 

Deve-se verificar a maneira pela qual elas são, por um lado, unificadas e, por outro, opostas .       

Dom Casmurro admite reconstruir suas memórias pelo modo como estas lhe vierem, não 

obedecendo, necessariamente a uma temporalidade, como as melodias de Wagner e Strauss:  

Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a 
dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os 
tempos idos, pegasse das penas e contasse alguns. Talvez a narração 
me desse a ilusão, e as sombras viessem perpassar ligeiras, como ao 
poeta, não o do trem, mas o do Fausto: Aí vindes outra vez, inquietas 
sombras? [...] vou deitar no papel as reminiscências que me vierem 
vindo (grifos nossos) (DC, cap. II).   

Ao cogitar a idéia de reconstituir seu passado, Bentinho possibilita um recontar 

sinuoso, isto é, não necessariamente, temporal e fiel aos fatos.  

Assim como a música, a memória necessita de um retorno, de uma energia que a 

motive, segundo Seincman (2001). Em apresentações musicais, essa motivação é sentida pela 

platéia, que envolve, ou não, com a apresentação, motivando, ou não, o músico, a continuar 

sua exposição. Já no exercício da memória, essa motivação surge das experiências, das 
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lembranças que, sendo ou não agradáveis, pulsionam o indivíduo a refazer, ou não, seu 

passado.  

Dom Casmurro busca essa motivação em seu próprio ser, à medida que decide 

recontar sua vida, mas, assim como na música, apega-se ao leitor para acompanhá-lo em suas 

narrativas: Não mofes dos meus quinze anos, leitor precoce. Com dezessete, Dês Grieux (e 

mais era Dês Grieux) não pensava ainda na diferença dos sexos (DC, cap. XXXIII).  

Notamos, portanto, que Bentinho envolve o leitor em sua narrativa, em suas 

lembranças, articulando, dessa forma, uma relação musical entre narrador e leitor.  

Ora, se há uma alteração do real, do que é soado com aquilo que se interpreta, talvez 

Bentinho, ao transformar-se em Dom Casmurro, transforme a realidade à sua maneira 

interpretativa, recriando-a pelo modo com que a recebe.   

Assim, a memória é totalmente subjetiva e sujeita à interpretação daquele que 

vivenciou o fato narrado.  

O mesmo se passa com nossas lembranças. Podemos ter, em nossa consciência a cena 

ocorrida no passado, no entanto podemos alterar alguns momentos:  

Cuidei de recompor-lhe os olhos, a posição em que a vi, o 
ajuntamento de pessoas que devia naturalmente impor-lhe a 
dissimulação, se houvesse algo que dissimular. O que aqui vai por 
ordem lógica e dedutiva, tinha sido antes uma barafunda de idéias e 
sensações [...]. Concluí de mim para mim que era a antiga paixão que 
me ofuscava ainda e me fazia desvairar como sempre (DC, cap. 
CXXVI).   

Dom Casmurro admite narrar suas memórias a partir de deduções, além da influência 

da paixão por Capitu, sentimento que eclipsa nossa racionalidade assemelhando-se, portanto, 

à sonoridade wagneriana, a qual funde sons, vozes, imagens e, ao mesmo tempo infinita, uma 
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vez que a recordação permanece em Bentinho; no entanto, pode ter ocorrido a alteração de 

algumas notas musicais em seu recontar51.    

Dom Casmurro é dominado por uma ambigüidade. Ao mesmo tempo em que se diz 

dominado por sua imaginação, por metáforas comuns aos adolescentes, admite descartar suas 

fantasias ao narrar acontecimentos de um modo simples, de acordo com sua visão dos fatos52. 

A memória é, segundo Hegel (1982) a evocação de um pensamento, pois o momento 

lembrado não mais existe. É o pensamento que o faz emergir, sendo, portanto, uma 

representação. Bentinho reconta os fatos de acordo com seu pensamento, com suas 

representações acerca de algo que não mais existe. Daí, o conceito de memória estar 

conectado à idéia de imaginação, de reprodução de algo que não mais pode ser exatamente da 

maneira como aconteceu (Bergson, 2005).   

A memória musical também não obedece a um tempo cronológico. É uma 

representação do ouvinte, com sua própria durée que não coincide, necessariamente, com o 

tempo real experimentado pela melodia. A lembrança, portanto, é fundamental para que haja 

uma conexão entre ouvinte e obra (Seincman, 2001). Dom Casmurro conta sua vida 

utilizando-se de seu pensamento, sua imaginação e um vínculo com o leitor, para que juntos 

constituam uma durée sincrônica:  

Não, amiga minha, não leia mais. Vá envelhecendo, sem marido nem 
filha, que eu faço a mesma cousa, e é ainda o melhor que se pode fazer 
depois da mocidade. Um dia, iremos daqui até a porta do céu, onde 
nos encontraremos renovados, como as plantas novas, come piante 
novelle (grifos do autor) (DC, cap. CXXIX).  

                                                

 

51 BERGSON, Henri, in: A Evolução Criadora (2005, p. 6): Sem dúvida, sempre será possível, deitando um 
lance de olhos ao caminho já percorrido, marcar-lhe a direção, anotá-la em termos psicológicos e falar como se 
tivesse havido persecussão de um objetivo. É assim que nós próprios nos expressaremos . Assim também é o 
recontar de Bentinho, percorrendo seu passado, sinaliza a direção pela qual sua memória deve seguir. Segundo 
Bergson, recria, de acordo com suas experiências, seu passado no presente. 
52 A este respeito, diz Kant em Dicionário de Filosofia (ABBAGNANO, 1982, p. 631): A memória difere da 
simples imaginação reprodutiva em que, podendo reproduzir voluntariamente a representação precedente, a alma 
não está à mercê desta . 
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Dom Casmurro constrói seu futuro de maneira igual à que ocorrerá com seu leitor que, 

imediatamente, se acopla à durée sugerida pela narrativa de Bentinho, uma vez que leitor e 

narrador-personagem vivenciam situações semelhantes. Dessa maneira, Dom Casmurro faz 

com que seu público esteja em sintonia no instante em que apela para sua memória. Devemos, 

no entanto, nos deter no fato de que a lembrança é uma viagem solitária daquele que a possui 

(Bachelard, 2001), mas, ao convidar o leitor a acompanhá-lo, Bentinho torna sua narrativa 

mais real e mais convincente para o leitor, que se sente introduzido em sua narrativa poética 

apaixonada.                   
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CONCLUSÃO   

Unindo as pontas da ópera    

Bentinho, ao adotar a teoria do tenor Marcolini de que a vida é uma ópera assume uma 

postura de herói trágico, mudo, aquele eu causa piedade através de seu sofrimento. Assim é a 

narrativa de Dom Casmurro, personalidade assumida por Bentinho que, ensimesmado, calado 

em suas memórias, provoca as paixões do leitor.             

Autor de sua narrativa, Dom Casmurro é personagem de si mesmo, assumindo a 

postura de dramaturgo e ator de suas lembranças, entrando em cena, re-apresentando suas 

experiências:  

O destino não é só dramaturgo, é também o seu próprio contra-regra, 
isto é, designa a entrada dos personagens em cena, dá-lhes as cartas e 
outros objetos, e executa dentro os sinais correspondentes ao 
diálogo, uma trovoada, um carro, um tiro. (DC, cap. LXXIII). 

           

  A teoria do tenor Marcolini divide-se em duas ordens: a divina e a de satanás:  

Deus é o poeta. A música é de Satanás, jovem maestro de muito 
futuro, que aprendeu no conservatório do céu, Rival de Miguel, 
Rafael e Gabriel, não tolerava a procedência que eles tinham na 
distribuição dos prêmios (DC, cap. IX).             

Assim, a música, o ritmo que guia nossas vidas é regido por Satanás, enquanto que 

Deus poetiza nosso viver. Segundo Kierkegaard, (in Mello 1993), há duas formas de 

comunicação, a direta, na qual é aberta e a indireta, onde há um discurso obscuro:  
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Na forma direta, experimenta-se tudo o que se sabe(...) é uma forma de comunicação 
franca, aberta, inocente, a comunicação que poderia haver entre os anjos, sem culpa, 
sem remorso, sem reticências. Na forma de comunicação indireta, entretanto, um 
elemento demoníaco intervém. Não se exprime tudo o que se sabe, tudo o que se 
sente, tudo o que se pensa. Procura-se mesmo enganar, disfarçar, dissimular uma 
parte do que se pensa (MELO, 1993, p.97).  

          Percebemos, assim, a presença da ambigüidade na narrativa de Bentinho através de dois 

discursos, como explicitado no trecho acima. O discurso direto, dos anjos, assim como a 

poesia de ópera: Quanto ao meu espanto, se também foi grande, veio de mistura com uma 

sensação esquisita. Percorreu-me um fluido (DC, cap.XLV), e o discurso indireto, de 

satanás, maestro da ópera:

 

O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da 

de Mata-Cavalos, ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente (Dc, cap. 

CXLVIII). Dom Casmurro coloca-se, dessa forma, entre o bem e o mal, entre uma narrativa 

direta, explicitando seus sentimentos e uma narrativa indireta, dissimulando seu eu. 

          Há diversas divisões na narrativa de Dom Casmurro: há a representação de dois eus , 

Bento Santiago e Dom Casmurro, duas mulheres, Capitu e D. Glória, duas casas, Matacavalos 

e Engenho Novo, duas leis, dos homens e a de Deus. O curioso é que são divisões extremas, 

opostas, construindo, novamente, uma tragicidade, já que, segundo Benjamin (2005), a 

tragédia é feita de paradoxos, de ambigüidades.              

A narrativa de Dom Casmurro, assim como a tragicidade também é permeada por 

ambigüidades. No cap. IX, A Ópera, o narrador-autor apresenta-nos diversas situações em que 

aparecem paradoxos. A divisão da ópera em dois mundos distintos: a música é de Satanás e a 

poesia é de Deus. Se a vida é uma ópera, há uma dicotomia em Dom Casmurro, que aceitou 

tal teoria em bondade e maldade. Na teoria de Benjamin (2004) O trágico relaciona-se com o 

demoníaco como o paradoxo com a ambigüidade. Em todos os paradoxos da tragédia (...) a 

ambigüidade, estigma do demoníaco, está em extinção . Daí a bifurcação da teoria de 

Marcolini entre o demoníaco e o sagrado. Mas o planeta Terra é regido por Satanás:  
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Satanás suplicou ainda, sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e 
cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, 
mas fora do céu. Criou um teatro especial., este planeta, e inventou 
uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e 
comprimárias, coros e bailarinos (DC, cap. IX).  

          Ainda Dom Casmurro atribui à ópera, à sua execução, ambigüidades:  

Com efeito, há lugares em que o verso vai para a direita e a música 
para a esquerda. Não falta quem diga que nisso mesmo está a beleza 
da composição, fugindo da monotonia(...) Também há obscuridades; o 
maestro abusa das massas corais, encobrindo muita vez o sentido por 
um modo confuso. As partes orquestrais são aliás tratadas com grande 
perícia. Tal é a opinião dos imparciais (DC, cap. IX) (grifos nossos).               

Novamente a ambigüidade, símbolo do herói trágico, aparece na narrativa de Dom 

Casmurro, ao descrever seu casamento com Capitu:  

Em seguida fez sinal aos anjos, e eles entoaram um trecho do 
Cântico, tão concertadamente, que desmentiram a hipótese do tenor 
italiano, se a execução fosse na terra; mas era no céu. A música ia 
com o texto, como se houvessem nascido juntos, à maneira de uma 
ópera de Wagner (DC, cap. IX).  

        Assim, percebemos que Dom Casmurro tece sua ópera de maneira trágica, ambígua. Faz, 

de seu viver uma ópera, regida pelo negativismo oferecido por Satanás, regente do planeta 

Terra, que faz de seu palco um caos, uma vez que o poeta (Deus) ofereceu seu libreto de 

ópera para Satanás, que compôs óperas patuscas, as quais durarão enquanto durar o 

teatro (DC, cap. IX). E, sendo o teatro nosso planeta, nossa vivência não será mais do que 

uma ironia.       

A vida, para Dom Casmurro é uma ópera, compôs sua narrativa à maneira de um libreto 

explicando, antes de iniciar sua encenação , as personagens, a situação em que iniciaria seu 

atuar . Explica o que é, para si, a ópera e que teoria aceitou, ou seja, situa o leitor antes de 
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iniciar sua narrativa. Compõe sua vivência de acordo com sua visão de mundo, seleciona sua 

memória: Eu confessarei tudo o que importar à minha história (DC, cap. LXVIII). 

       A fim de representar sua narrativa, assume uma máscara, símbolo do teatro, 

transformando-se em Dom Casmurro, personagem de si mesmo, transmitindo, ao leitor, seu 

enfoque, sua iluminação acerca das diversas situações. Ao assumir a máscara casmurra, 

Bentinho encobre seu verdadeiro eu, inclusive para si mesmo:  

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 (DC, cap. II).          

Dom Casmurro fala em recompor, ou seja fazer uma nova composição, assim como a 

ópera, que é uma composição. No entanto, confessa que não conseguiu reencontrar, através de 

sua composição, seu verdadeiro eu.         

Através de gestos, Dom Casmurro transmite suas paixões, opondo-se, algumas vezes, à 

fala. Esse comportamento é bastante usual no teatro, meio de comunicação no qual o olhar é 

muito utilizado. O olhar é um leitmotiv, pois Dom Casmurro utiliza-se de seu metaforolhar, 

um olhar subjetivo, único a fim de recompor sua vivência. O olhar53 aparece de modo 

constante, quase que como uma personagem. Segundo MONTEIRO (1997, p. 90):  

O olhar exponenciado pela metáfora atinge uma quarta dimensão . Tomando-se 
como premissa que o olhar, no texto literário, é um exercício que conclama a 
tridimensionalidade (conjunção dialética entre verbal e não-verbal), e a metáfora é a 
dimensão que virtualiza a tridimensionalidade, rompemos a barreira espacial e 
adentramos a dimensão do tempo.  

           Assim, a narrativa de Dom Casmurro é composta por um recorte fotográfico o qual, ao 

mesmo tempo em que congela poses, feições, personalidades, também é dotado de movimento 

                                                

 

53 Segundo Bosi, apud Monteiro (1997) O ato de olhar significa um dirigir a mente para um ato de in-
tencionalidade , um ato de significação que, para Husserl, define a essência dos atos humanos . 
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das paixões ao rever esse congelamento .Foca o olhar a fim de encontrar a melodia que se 

ajuste ao seu viver, à maneira pela qual deseja afinar sua narrativa, entre a música e a palavra. 

       A memória, influenciada pelo tempo, acompanha dom Casmurro durante toda sua 

narrativa. Assim como a música, que, após findada, sofre alterações naquele que a recompõe, 

a narrativa de Bentinho também sofre alterações.          

As alterações em Dom Casmurro apresentam-se na própria transmissão de mensagens 

para o leitor havendo uma dissociação entre mensagem verbal e mensagem gestual. O gesto, 

muitas vezes, nega o verbal e vice-versa, assim como no teatro. O corpo, assim como o olhar, 

possui a habilidade de se comunicar, algumas vezes, sem palavras:  

Capitu tinha meia dúzia de gestos únicos na terra. Aquele entrou-me 
pela alma dentro. Assim fica explicado que eu corresse à minha 
esposa e amiga e lhe enchesse a cara de beijos, mas este outro 
incidente não é radicalmente necessário à compreensão do capítulo 
passado e do futuro; fiquemos nos olhos de Ezequiel (DC, cap. 
CXXXI).           

Através de seu corpo Dom Casmurro nega, muitas vezes, sua palavra, apresentando 

diversos signos comunicativos a fim de transmitir mensagens, as quais são enquadradas de 

acordo com a perspectiva escolhida, remetendo a narrativa casmurra novamente ao teatro, 

pois esse enquadramento fotográfico assemelha-se ao enfoque de luz teatral, utilizado com a 

finalidade de destacar um determinado gesto e momento.         

A iluminação, assim como o enquadramento fotográfico, presentes em Dom Casmurro, 

contribuem para a criação de personagens e não da representação da persona em sua essência, 

recortando e destacando paixões:  

Nem só os olhos, mas as restantes feições, a cara, o corpo, a pessoa 
inteira iam-se apurando com o tempo. Eram como um debuxo 
primitivo que o artista vai enchendo e colorindo aos poucos e a 
figura entra a ver, sorrir, palpitar, falar quase, até que a família 
pendura o quadro na parede, em memória do que foi e já não pode 
ser (DC, cap. CXXXII). 
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Ao descrever os olhos de Ezequiel, Dom Casmurro enquadra, recorta, à semelhança da 

fotografia, seu olhar para com seu filho, destacando seu modo de olhar, criando, assim, uma 

figura, um símbolo aos olhos de Bento.  

O teatro também cria as personagens de acordo com a iluminação, o destaque dado à 

determinada personagem. Segundo Guinsburg (2001), é o olhar, o destaque dado à 

personagem que cria aquilo que o espectador vê. O teatro, é uma junção de diferentes canais 

de comunicação, como gesto, olhar, voz, enquadramento, elementos também presentes em 

Dom Casmurro:  

Capitu fez um gesto de impaciência. Os olhos de ressaca não se 
mexiam e pareciam crescer. Sem saber de mim, e, não querendo 
interrogá-la novamente, entrei a cogitar donde me viriam pancadas, e 
por que, e também por que é que seria preso, e quem é que me havia 
de prender. Valha-me Deus! Vi de imaginação o aljubre, uma casa 
escura e infecta (DC, cap. XLIII).   

No trecho acima, notamos a presença de diversos meios de expressão, tais como o 

olhar, o gesto, o enquadramento, a imaginação, meios presentes no teatro e na narrativa de 

Dom Casmurro. 

As lembranças também contribuem com a narrativa casmurra, caracterizando ou 

descaracterizando sua vivência. Restaura, já na maturidade, fatos ocorridos em sua juventude, 

atitude perigosa, pois a reconstrução de um fato passado sofre influências do estado atual, 

distorcendo, dessa forma, a integridade de um momento ocorrido já que, para Bergson (2005), 

a memória é um progresso do passado no presente, recomposto pelo momento que estamos 

vivendo. 

Mesmo assim, Dom Casmurro insiste com o leitor de que sua reinvenção do passado 

é fiel ao que de fato ocorreu:  
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Vês que não pus nada, nem ponho. Já agora creio que não basta que 
os pregões de rua, como os ocúspulos do seminário, encerrem casos, 
pessoas lou sensações; é preciso que a gente os tenha conhecido e 
padecido no tempo, sem o que tudo é calado e incolor (DC, cap. 
LX).          

Assim como a música, as lembranças também possuem uma flexibilidade capaz de 

recriar a composição original, sobrepondo-se à realidade dos fatos, tal qual a narrativa de 

Dom Casmurro, recriada por sua memória e imaginação. As experiências adquiridas no 

decorrer do tempo afetam a veracidade da lembrança, sendo esta alterada pois, segundo 

Seincman (2001), nosso conhecimento presente só é possível graças às experiências pelas 

quais passamos portanto, em nosso momento atual, somos diferentes do que já fomos no 

passado.          

As lembranças narradas por Dom Casmurro, modificadas pelas experiências, 

assemelham-se à música, a qual é modificada em nosso recompor, sofrendo uma modificação 

em seu foco, pois a consciência cria aquilo o que se deseja tornar real.               

Assim, Dom Casmurro rompe a linearidade de sua narrativa analogicamente à 

temporalidade musical, a qual também sofre rupturas em sua continuidade pois, segundo 

Seincman (2001) aquilo o que acabamos de ouvir já não existe mais como realidade, sofrendo 

modificações em sua essência.  

        O recontar e o recantar são uma representação da realidade, da durée, a qual não coincide 

com o tempo real, o qual é reinventado, modificado por nossas experiências e nossa 

imaginação:  

Enfim, acabei as duas tranças. Onde estava a fita para atar-lhes as 
pontas? Em cima da mesa, um triste pedaço de fita enxovalhada. Juntei 
as pontas das tranças, uni-as por um laço, retoquei a obra, alargando 
aqui, achatando ali (DC, cap. XXIII).     
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