
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Clínica 

 

 

 

 

Lilian Garcia de Paula 

 

 

 

 

O Feminino em Dom Casmurro: 

Uma leitura junguiana de seus personagens 

 

 

 

 

Mestrado em Psicologia Clínica 

Núcleo de Estudos Junguianos 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Clínica 

 

 

Lilian Garcia de Paula 

 

 

O Feminino em Dom Casmurro: 

Uma leitura junguiana de seus personagens 

 

 

Mestrado em Psicologia Clínica 

Núcleo de Estudos Junguianos 

 

Dissertação apresentada à Banca 
Examinadora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, como exigência 
parcial para obtenção do título de 
MESTRE em Psicologia Clínica – 
Tratamento e Prevenção, sob a 
orientação do Prof. Dr. Durval Luiz de 
Faria. 

 

SÃO PAULO 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Banca Examinadora 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para minha vida 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, sempre presentes seja fisicamente ou no coração, pelo 

amor, carinho, apoio e dedicação que sempre recebi. Pela crença e confiança 

em mim, muitas vezes maior que a minha. Aos meus irmãos pela eterna 

presença em minha vida, sempre me ajudando a ser uma pessoa melhor. 

Agradeço ao Luis por sua paciência e por seu auxílio em diferentes momentos 

dessa jornada. Obrigada! 

 

 Agradeço ao apoio e carinho, durante os longos momentos debruçados 

sobre meu trabalho, dos meus gatos Chico, Shaiga, Juma, Sophia, Merlin, 

Dionisio e Maria Clara. Obrigada pelas brincadeiras, pelas ‘leituras’ e ‘escritas’ 

conjuntas. 

 

Aos meus amigos que sempre me apoiam em minhas decisões e 

acompanham meu trajeto. Agradeço meus colegas de profissão e companheiros 

de mestrado pelo apoio, cooperação e incentivo nos mais diversos momentos. 

Levarei todos para sempre em meu coração! 

 

 Aos meus primos, em especial à Letícia, por me ouvir e auxiliar em 

momentos cruciais durante os anos de mestrado.  

 

 Agradeço aos professores da PUC SP que me transmitiram tanto 

conhecimento nesse percurso, em especial à Prof. Liliana Wahba e ao Prof. 

Duval Luiz de Faria, meu orientador. Às professoras Dra. Maria Auxiliadora 

Fontana Baseio e Dra. Noely Montes Moraes, que, em minha banca de 

qualificação, me acolheram e auxiliaram imensamente no processo com 

orientações valiosas. Obrigada aos professores da banca! 

 

  Aos meus pacientes pelo aprendizado contínuo. É sempre em busca de 

ser uma profissional melhor que sigo em meu caminho. 

 

 À Capes pela bolsa recebida. 



 

 

PAULA, L.G. O Feminino em Dom Casmurro: Uma leitura junguiana de seus 

personagens. São Paulo, 2013. Dissertação – Mestrado em Psicologia Clínica, 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013. 

RESUMO: Esta dissertação teve como objetivo compreender a expressão do 

feminino retratado na obra Dom Casmurro (1899) de Machado de Assis através 

da análise dos personagens do livro, suas dinâmicas psíquicas e a relação 

existente entre homem e mulher. A dissertação foi realizada com base na 

abordagem junguiana e utilizou-se a metodologia qualitativa de pesquisa. O livro 

Dom Casmurro foi lido e mapeado para realização da sinopse e análise de seus 

personagens e contextos. A análise foi dividida em três momentos e foi focada 

nas personagens femininas, na questão da anima para os personagens 

masculinos e na relação entre Capitu e Bentinho. A pesquisa sugere que na 

cultura patriarcal do século XIX no Brasil, a feminilidade e a masculinidade não 

puderam ser vivenciadas plenamente, sendo que tanto as mulheres quanto os 

homens vestem uma máscara referente ao esperado socialmente para seus 

gêneros inibindo vivências mais profundas de suas personalidades. Neste 

sentido aspectos do feminino nas personagens mulheres e aspectos da anima 

nos homens tinham pouca possibilidade de integração, dificultando as relações 

de gênero. Podemos pensar que na atualidade ainda estão presentes as 

mesmas questões referentes ao feminino, visto que é um processo que ainda 

não se completou na sociedade. 

Palavras-chave : Psicologia Analítica; Jung; Literatura; Machado de Assis; Dom 

Casmurro; Feminino. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAULA, L.G. The Feminine in Dom Casmurro : A jungian reading of its 

characters. São Paulo, 2013. Dissertation - Master Degree in Clinical 

Psychology, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2013. 

ABSTRACT:  The aim of this dissertation is to understand the expression of the 

feminine retracted in the work Dom Casmurro (1899) by Machado de Assis, 

through the analysis of the characters of the book, their psychic dynamics and 

the relationship between man and woman. The dissertation was conducted 

based on Jungian approach and was used a qualitative research methodology. 

The book Dom Casmurro has been read and mapped to perform the synopsis 

and analysis of its characters and contexts. The analysis was divided into three 

stages and was focused on the feminine characters, the matter of the anima to 

the male characters and the relationship between Capitu and Bentinho. The 

research suggests that the patriarchal culture in Brazil of the nineteenth century, 

femininity and masculinity could not be fully lived, with both women and men 

wearing a mask for the expected socially to their genders inhibiting deeper 

experiences of their personalities. In this way aspects of femininity in women 

characters and aspects of the anima in men had little chance of integration, 

hindering gender relations. We can think that today are still present the same 

issues relating to women, since it is a process that is not yet completed in the 

society. 

Keywords:  Analytical Psychology; Jung; Literature; Machado de Assis; Dom 

Casmurro; Feminine. 
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INTRODUÇÃO1 

 

É certo e até evidente que a psicologia, ciência dos processos 

anímicos, pode relacionar-se com o campo da literatura. A alma é ao 

mesmo tempo mãe de toda ciência e vaso matricial da criação 

artística. (JUNG, [1930] 2011a, § 133, p. 87). 

 

As dores, as alegrias, os amores, as confusões, são inerentes ao existir 

e, portanto, comuns a todos. Conhecer o que é humano, tanto nas relações 

interpessoais quanto na relação de cada pessoa consigo mesma é um 

interesse compartilhado por várias áreas de estudo. A psicologia, ao se 

relacionar com outros âmbitos que falam sobre o humano, ganha muito na 

compreensão de seu objeto de estudo, a psique. 

C. G. Jung, na sua trajetória, se utilizou dessas inter-relações de 

saberes buscando os conhecimentos produzidos em outras áreas. O autor 

estudou culturas antigas, obras de arte, literatura, alquimia, etc., com o intuito 

de ampliar seu conhecimento e fundamentar o que percebia intuitivamente na 

sua própria experiência, traduzindo seus estudos em conhecimento 

fundamentado por essas interseções. 

Diversos autores posteriores a Jung continuaram seu legado buscando 

relações entre a psicologia analítica e outras áreas do saber. Esses estudos 

buscam ampliar o olhar da psicologia sobre o humano e embasar questões 

teóricas e da prática clínica. 

As narrativas como mitos, contos de fadas, romances, lendas, 

expressam, de maneira simbólica, a condição humana. Essas histórias revelam 

maneiras de lidar com as vicissitudes da vida comuns a todas as pessoas, 

mostram saídas para os problemas e a maneira característica de uma dada 

cultura lidar com questões existentes desde o início dos tempos. 

                                                           
1 O trabalho baseou-se nas regras gramaticais vigentes. A reforma ortográfica da língua portuguesa 

foi adiada para 1º de janeiro de 2016 segundo decreto presidencial número 7.875, publicado no 

Diário Oficial da União em 28/12/2012. 
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A literatura é, portanto, uma forma de expressão de aspectos do mundo 

humano baseada em uma determinada cultura e época histórica. A abordagem 

analítica pode se beneficiar amplamente da convergência com a literatura ao 

propiciar uma leitura do aspecto histórico e arquetípico ao mesmo tempo. Para 

a abordagem junguiana os padrões típicos humanos são chamados arquétipos.   

Arquétipos são fontes de energia que carregam em si possibilidades 

herdadas comuns a todos os seres humanos e compõem o inconsciente 

coletivo. São, em si, incognoscíveis e só podemos aludir a seus significados 

através de símbolos que são a melhor expressão possível no momento de 

determinado arquétipo. Assim, o arquétipo não pode nunca ser totalmente 

compreendido, somente parcialmente, através das imagens simbólicas que se 

expressam através das artes, dos sonhos, da literatura, dos filmes, dos mitos e 

das lendas. Stein (2005) traduz arquétipo como “a fonte essencial de símbolos 

psíquicos, os quais atraem energia, estruturam-na e levam, em última 

instância, à criação de civilização e cultura” (p. 81).  

Podemos perceber então que a cultura é formada por aspectos 

presentes no inconsciente coletivo atualizados na consciência humana e 

traduzidos como aspectos culturais. A arte é uma das expressões possíveis da 

cultura e, portanto, traduz em si aspectos arquetípicos. Essa tradução 

arquetípica se dá a partir das expressões simbólicas que podemos notar nas 

mais diversas formas de expressão artística.  

Os símbolos permitem acesso entre a unidade, ou seja, a totalidade não 

manifesta e a consciência. A aproximação sucessiva, constante e mobilizadora 

dos símbolos que emergem durante o processo de construção do 

conhecimento permitem a ampliação de consciência que liga a vida concreta 

ao mundo invisível. (PENNA, 2005; PEREIRA, 1990). Nas palavras de Penna: 

“O mundo e o ser humano são definidos por sua qualidade simbólica. Dessa 

forma, o ser humano é um ser simbólico, que vive numa dimensão simbólica.” 

(p. 10, 2005).  A autora refere que qualquer evento (ou imagem) que mobilize a 

atenção, provoque sentimentos como estranhamento, curiosidade, repulsa ou 

carinho, por exemplo, pode ser considerado um símbolo. A atitude que percebe 
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um fenômeno como simbólico é chamada por Jung de atitude simbólica. É essa 

postura que iremos tomar ao realizar a presente pesquisa. 
 

Essa pesquisa pretende lançar um olhar da psicologia analítica sobre a 

obra Dom Casmurro 2 de Machado de Assis, analisando o feminino através das 

mulheres retratadas nessa obra.  

O feminino é um potencial arquetípico presente tanto nos homens quanto 

nas mulheres. Como potencial é vivenciado nas experiências humanas 

independente do gênero, bem como seu complemento, o potencial masculino. 

Whitmont (1991) utiliza para designar esses princípios feminino e masculino os 

termos chineses yin e yang com o intuito de evitar a confusão com os gêneros 

feminino e masculino.  

O aspecto feminino representa a terra, o místico, o irracional, a fertilidade, 

a receptividade, a nutrição, os ciclos, inclusive o menstrual e a gestação, a 

sensibilidade, a agressividade, a emoção, a intuição, o acolhimento, o cuidado, 

a transformação, a inconsciência.  (PAULA, 2008). Inúmeros símbolos podem 

ser associados ao feminino como a lua, a terra, o vaso, a noite, a serpente e 

todos mais que trazem em sua representação aspectos ligados às qualidades 

desse aspecto. Na mitologia grega, as deusas representavam diferentes 

maneiras de expressão do feminino. Cada deusa traz características que são 

encontradas em todas as mulheres, em maior ou menor grau, de acordo com 

as fases de suas vidas.  

Jung nomeia a contraparte feminina no homem de anima e a masculina 

na mulher de animus. Anima tem o significado de alma e animus de espírito. 

São termos latinos que significam animar, dar vida. A função psicológica da 

anima/us é estabelecer uma relação entre a consciência e o inconsciente 

coletivo permitindo que o ego entre em contato com conteúdos profundos da 

psique a fim de caminhar em seu processo de individuação, abarcando as 

potencialidades em sua consciência. Esses arquétipos são a ponte entre o ego 

e o mundo interno, arquetípico. É através deles que acessamos o nosso mundo 

                                                           
2 Obra escrita em 1899 por Machado de Assis, sendo o terceiro romance produzido pelo 
escritor na fase realista de sua obra. Utilizaremos duas impressões do livro, uma datada de 
1996 pela editora Ática e outra de 1997 pela editora Klick. 
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interior. Sanford (2006) ressalta que a anima/us aparecem em sonhos, contos 

de fadas, literatura, por estar sempre presente nos relacionamentos humanos. 

Nas palavras de Jung: 

 

 A anima é o arquétipo da vida [...] pois a vida se apodera do homem 
através da anima, se bem que ele pense que a primeira lhe chegue 
através da razão. Ele domina a vida com o entendimento, mas a vida 
vive nele através da anima. E o segredo da mulher é que a vida vem 
a ela através da instância pensante do animus, embora ela pense que 
é o Eros que lhe dá vida. Ela domina a vida, vive, por assim dizer, 
habitualmente, através do Eros; mas a vida real, que é também 
sacrifício, vem à mulher através da razão, que nela é encarnada pelo 
animus (JUNG, [1961] 2005 p. 352). 

 

Machado de Assis escreveu bastante sobre o mundo feminino. Suas 

obras foram originalmente publicadas em periódicos, revistas lidas 

principalmente pelas mulheres. A literatura, publicada em forma de capítulos 

era, na época, acompanhada como as novelas de hoje em dia. Suas 

personagens mulheres eram ora protagonistas, ora personagens centrais em 

suas tramas. 

Meu interesse pelo tema se iniciou em minha trajetória profissional. 

Sempre trabalhei com mulheres e temas relacionados ao feminino, tanto no 

âmbito clínico quanto no social. Atendi inúmeros casos em minha clínica, como 

psicóloga junguiana, em que os temas relacionados ao lugar da mulher em 

nossa sociedade se mostravam presentes e sempre atuais. As relações 

estabelecidas entre as mulheres e seus parceiros, entre elas e o trabalho ou 

seus medos são frequentemente relacionados a questões sobre o feminino e a 

jornada da mulher em nossa sociedade.  

Ao encontro do meu interesse pelo feminino vem minha paixão por 

Machado de Assis, que revela questões sobre o mundo das mulheres e do 

feminino em suas obras de forma muito rica e sutil. Assim, a junção de meu 

interesse pessoal por Machado e minha prática profissional foi de certa forma 

natural, pois acredito que Machado nos ajuda a responder a muitas questões 

atuais sobre o feminino, apesar do tempo transcorrido entre suas obras e a 

atualidade. 
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Joaquim Maria Machado de Assis (1839 - 1908), mulato, pobre, tímido, 

foi morador da comunidade do Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Ficou 

órfão quando criança e foi criado pela madrasta. Trabalhou desde criança em 

diversas funções e viveu seus 69 anos de vida no mesmo estado. Aos 17 anos 

publicou seu primeiro poema. Trabalhou como caixeiro, revisor e tipógrafo. 

Tornou-se crítico literário e, mais tarde, em 1896, fundou a Academia Brasileira 

de Letras (ABL), da qual foi presidente até sua morte, com o objetivo de formar 

uma comunidade de expoentes literários da época. (CASTELLO, 2008; 

SANCHES NETO, 2008; SANTOS, 2008). 

Publicou inúmeros contos, romances e artigos em periódicos. Sua fase 

mais importante inicia-se com a publicação de Memórias Póstumas de Brás 

Cubas em 1881. A obra estudada nesse trabalho, Dom Casmurro, é a terceira 

publicada na fase realista do escritor. 

Machado retrata ricamente o mundo interno de seus personagens, 

relacionando-o com o meio em que vivem, com sua cultura e história. Suas 

obras são reconhecidamente essenciais para a compreensão do pensamento 

brasileiro no século XIX, seus grandes clássicos são retratos de nossa cultura e 

seu reconhecimento extrapola o âmbito nacional. Machado é atual apesar do 

tempo transcorrido desde suas publicações. Bosi (1999) explicita essa 

amplitude do olhar machadiano sobre a sociedade e o humano: 

 

Se hoje podemos incorporar à nossa percepção do social o olhar 

machadiano de um século atrás, é porque este olhar foi penetrado de 

valores e ideais cujo dinamismo não se esgotava no quadro espaço-

temporal em que se exerceu. (BOSI, p. 12, 1999).  

 

 Muitos de seus textos foram adaptados na atualidade para a televisão, o 

cinema, outras publicações literárias (livros e histórias em quadrinhos), ou para 

a música, como está descrito no site que a ABL tem direcionado a ele. 3 

                                                           
3 Site www.machadodeassis.org.br 
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Nesse trabalho pretendemos entender a expressão do feminino 

retratado na obra machadiana Dom Casmurro através da análise dos 

personagens do livro, contextualizados na época histórica em que a obra se 

insere. O objetivo dessa pesquisa é estudar como o feminino se apresenta na 

obra através da dinâmica psíquica de seus personagens – em especial nos 

personagens principais, Bento e Capitu. Também enfocamos a expressão do 

feminino nos homens através da análise de sua relação com as mulheres que 

os rodeiam e de símbolos relacionados ao feminino, objetivando entender seu 

processo com o feminino interno, a anima. Outro objetivo da pesquisa foi 

perceber a relação de gênero existente entre os personagens, 

contextualizando-a no momento histórico da cultura brasileira do século XIX.  

Pretendemos, também, cooperar com o aprofundamento de estudos na 

interseção psicologia e literatura e trazer um olhar especificamente junguiano 

sobre a literatura.  

O romance que será analisado, Dom Casmurro, é lançada ao público em 

1899. O século XIX é marcado pela consolidação do capitalismo, pela 

ascensão burguesa, pela modernização das cidades e pelo fim do sistema 

escravocrata. As mulheres nessa sociedade tiveram definido de forma bem 

marcada seu papel: esposas, mães zelosas e a imagem do status de seus 

maridos na sociedade. O casamento era a única possibilidade de ascensão 

social para as mulheres da época. (DEL PRIORE, 2011; COIMBRA, 2007; 

MAIA, 2008). 

Dom Casmurro é uma história narrada em 1ª pessoa por Bento Santiago 

– chamado Bentinho no início da obra e Dom Casmurro no final – que conta, a 

partir de suas reminiscências, a história de sua vida, desde a infância até a 

velhice. O foco principal é a relação de Bento e Capitu, vizinha que se torna 

mais tarde sua esposa. Entrecruzam-se as histórias da família de origem de 

Bento (sua mãe, Dona Glória, prima Justina e tio Cosme, além do empregado 

José Dias), da família de origem de Capitu e de seu amigo Escobar, o qual 

casa-se com Sancha, melhor amiga de Capitu. O casal central tem seu 

primeiro filho, Ezequiel, após bastante tempo de casados e é depois da morte 
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de Escobar que Bentinho passa a desconfiar de uma possível traição dele com 

Capitu, o que teria gerado Ezequiel. 

Em Dom Casmurro os personagens retratam aspectos referentes ao 

lugar do feminino e, obviamente também do masculino, na sociedade do século 

XIX. As personagens femininas e masculinas refletem a maneira de ser da 

sociedade e a forma como o potencial feminino se expressa na cultura naquele 

momento. Esses personagens são símbolos da época e através de suas 

análises podemos nos debruçar sobre a questão do feminino simbolizado na 

obra. Para tal, propomos uma ampliação simbólica de conteúdos relacionados 

ao feminino em relação aos personagens do livro. 

A trama repercute profundamente até os dias atuais em qualquer leitor. 

É profunda, sinuosa, velada. Traz personagens, em nossa opinião, 

densamente marcados em sua maneira de ser e pensar, revela e esconde, 

busca convencer e põe dúvidas. Seus personagens simbolizam aspectos do 

humano revestidos da época em que foram criados. Capitu, por exemplo, teve 

sua história recontada diversas vezes em forma de livros, revistas, filmes, 

seriados para a televisão; o que mostra a força de sua história em nossa 

cultura e nos possibilita olhar seus símbolos como expressões vivas de 

aspectos humanos inseridos em determinada época histórica.  

Podemos imaginar - e o presente estudo busca fundamentar - a questão 

do feminino a partir de uma ampliação histórica e simbólica do assunto. Com a 

análise dos personagens da obra machadiana podemos ampliar o 

entendimento e a consciência sobre o feminino, questão tão fundamental para 

a saúde psíquica de nossa sociedade que, marcada pelo patriarcado, necessita 

de maior integração dos aspectos inconscientes ligados ao feminino.  

O trabalho será apresentado da seguinte forma: os quatro primeiros 

capítulos trazem uma revisão bibliográfica necessária à construção da 

pesquisa. O capítulo 1 aborda a interseção da psicologia analítica e a literatura 

trazendo a visão de diversos autores importantes sobre a possível união das 

áreas através da análise junguiana de obras literárias. O segundo capítulo traz 

a vida e obra do escritor estudado, Machado de Assis. No terceiro e quarto 

capítulos, estudamos a história da mulher na sociedade do século XIX e o 
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feminino arquetípico em suas mais diversas manifestações na consciência, 

respectivamente.  

O capítulo 5 abarca os objetivos da pesquisa e o de número 6, os 

procedimentos metodológicos adotados. Já o sétimo, o oitavo e o nono 

capítulos são destinados à descrição da obra estudada e seus personagens, à 

análise e à discussão que relaciona a abordagem analítica com a obra Dom 

Casmurro.  
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1.   PSICOLOGIA ANALÍTICA E LITERATURA 

 

A interpretação é sempre experimental. Jung nunca desejou que seus 
conceitos fossem considerados entidades comprovadas. Ele os via 
como ferramentas auxiliares. Assim como a psicologia analítica foi 
desenvolvida a fim de explorar o possível significado da experiência 
individual, também a crítica literária junguiana procura explorar as 
possíveis implicações psicológicas de um texto literário. (Dawson, p. 
240, 2002). 

  

A literatura é uma forma de expressão artística da história da 

humanidade e das contingências humanas, traduzindo nossa cultura em arte, 

na forma de palavras. Von Franz (1995) nos lembra que os mitos e os contos 

de fadas, primeiras formas de expressão das histórias passadas entre 

gerações a que temos acesso, serviam como entretenimento à população 

adulta. As vigílias e reuniões típicas de moradores de uma determinada região 

eram animadas por contadores de histórias. 

A autora reitera que possivelmente as remotas histórias contadas em 

reuniões da antiguidade se originavam na narração de sonhos dos moradores 

que, conforme repetidos, ganhariam consistência e seriam passados de 

geração em geração por atualizarem questões arquetípicas, ou seja, conteúdos 

do inconsciente coletivo. Com o tempo, podem ter sido transcritas e 

transformadas nas histórias conhecidas atualmente.  As artes literárias, bem 

como outras formas de comunicação mais modernas – filmes, novelas, 

desenhos animados que arrebatam milhares de fãs - são sempre atuais e 

tocam a todos em seu íntimo; é como se eles falassem a cada um e ao mesmo 

tempo a todo mundo, sem perderem a capacidade de acolher a necessidade 

de cada pessoa. (PAULA, 2008). 

Por outro lado, existem os textos históricos que serviam para 

comunicação entre os povos.  Esse textos foram importantes no início da vida 

cultural, em especial no Brasil, já que segundo Bosi (1989): 
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São informações que viajantes e missionários europeus colheram 

sobre a natureza e o homem brasileiro. Enquanto informação não 

pertencem à categoria do literário, mas à pura crônica histórica [...]. É 

graças a essas tomadas diretas da paisagem, do índio e dos grupos 

sociais nascentes, que captamos as condições primitivas de uma 

cultura que só mais tarde poderia contar com o fenômeno da palavra-

arte. (BOSI, 1989, p. 15). 

 

 A arte depende de ações do meio, da sociedade e de determinada 

cultura e também produz um efeito na sociedade, modificando comportamentos 

e concepções de mundo. Segundo Candido (2000), “isto decorre da própria 

natureza da obra e independe do grau de consciência que possam ter a 

respeito os artistas e os receptores de arte” (p. 19). 

Assim, a literatura é uma forma de expressão da sociedade de uma 

época que modifica e é modificada pelo local em que se insere mas, também, 

retrata aspectos do humano que não estão relacionados a uma ou outra 

cultura. Coimbra (2007) referenda que a literatura possui “uma carga de 

liberdade que a torna independente, capaz de mostrar o real sem o 

compromisso com a unilateralidade ou com as forças de poder constituídas” (p. 

14). Para Candido (2000) a literatura vem exprimir certas relações humanas 

que, no todo, “[...] representam uma socialização de seus impulsos íntimos” (p. 

127). Assim, os textos literários possibilitam uma leitura social e também uma 

leitura humana de componentes que ultrapassam seu momento histórico, 

inclusive traduzindo questões ainda emergentes em determinada cultura. 

Há muito tempo autores da psicologia utilizam a relação com a literatura 

para embasar e expandir seus conhecimentos. Estudos relacionados a mitos, 

poesia, romances são claramente importantes para a psicologia. 

Freud, em 1898, analisa a obra de Conrad Meyer, A Juíza; em 1907 

escreve um artigo em que analisa a obra literária Gradiva, de Jensen; em 1918 

fala sobre Dostoiewsky e o Parricídio entre outros artigos em que narra a 

relação entre a psicanálise e a literatura. (GÓES, 1992 e FREITAS, 2001). 

Desde então diversos autores psicanalíticos debruçam-se sobre a análise de 
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textos literários. Podemos citar, como exemplo relevante à presente pesquisa, 

o trabalho realizado por Freitas (2001) que faz uma relação entre a psicanálise 

e a literatura; em especial Machado de Assis, destacando as personagens 

femininas de algumas de suas obras. Outro trabalho também relevante na linha 

psicanalítica é a Dissertação de Mestrado de Lilian Darzé de Araújo Góes 

(1992) que busca falar sobre o amor na transferência usando para tal uma 

análise das obras machadianas. 

Jung escreveu três ensaios nos anos de 1922, 1930 e 1932 sobre a 

análise literária. Eles estão reunidos no volume 15 de sua obra. É importante 

destacarmos a diferença entre a análise psicanalítica e a junguiana, pois isso 

nos auxiliará a entender o trabalho de interseção entre essas áreas proposto 

por Jung. Jung denomina o método analítico freudiano de método redutivo. 

Este consiste em relacionar a arte com a vida pessoal do artista, reduzindo 

uma à outra. A técnica toma por base a idéia de que o ser humano reprime 

certos conteúdos da consciência que são moralmente inaceitáveis – 

normalmente de cunho sexual – e esses conteúdos são expressos na produção 

do artista. A arte, então, pode ser entendida como a expressão de conteúdos 

inconscientes do artista. (JUNG, 2011a). 

Discordando dessa premissa, Jung acredita que a arte pode ultrapassar 

o artista, a criatividade pode tomar sua consciência e agir como um complexo 

autônomo sobre ele atuando independentemente de sua vontade consciente. 

Ele distingue a arte produzida conscientemente daquela produzida por uma 

vontade maior que a do artista, que o toma e o faz produzir algo que ultrapassa 

sua vontade consciente. Jung, no ensaio Psicologia e Poesia ([1930] 2011a), 

presente no volume 15 de sua obra, chama a arte produzida conscientemente 

pelo artista de romance psicológico, cujo conteúdo explica-se por si mesmo. O 

romance em que o autor não antecipa a psicologia de seus personagens 

deixando espaço para que alguém os interprete é chamado de romance 

visionário.  

 Jung ([1930] 2011a) afirma que as noções de psicologia, nos romances 

psicológicos, estão expressas claramente, podendo ser entendidas por 

qualquer pessoa; já no romance visionário somente um psicólogo consegue 
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decifrar as implícitas demandas psicológicas da obra, como nos mitos ou nas 

poesias. Trabalhos sobre os romances visionários são bastante explorados por 

autores pós-junguianos, o que não acontece com os romances psicológicos. 

O autor faz essa diferenciação entre romance psicológico e visionário 

realçando a base simbólica do romance visionário que claramente precisa ser 

decifrada e ultrapassa a psicologia pessoal de seu autor. Com isso, Jung 

diferencia a análise junguiana da freudiana que realiza sua análise a partir da 

vida pessoal do autor como se a obra fosse uma expressão de conteúdos 

reprimidos de sua consciência. Jung refere que na obra de arte claramente 

simbólica, o conteúdo da produção vai além do processo pessoal do criador. 

(JUNG, [1922] 2011a).  

Porém, alguns autores pós-junguianos realizaram produtivas análises 

das obras que foram chamadas de romance psicológico por Jung. Autores 

como Ratis e Silva (1985) e Dawson (2002) fazem uma revisão das idéias de 

Jung sobre a análise das obras de arte e da literatura e ressaltam o pequeno 

espaço dedicado ao assunto na obra junguiana, sendo o volume 15, dedicado 

ao assunto, o menor das obras completas.  

Ratis e Silva (1985) afirma que no texto escrito por Jung, o autor busca 

abrigar o produto criativo de uma tentação de analisar o criador a partir de sua 

obra, mas garante que não há problema em buscar entender o símbolo para si, 

contanto que não seja proclamado como a única verdade, já que cada um irá 

sentir de uma forma sua expressão simbólica na arte e na literatura. Rowland 

(2009) traz uma idéia semelhante, garantindo que a obra junguiana, 

exatamente por sua ampla abertura ao conhecimento que nunca finaliza, 

permite diversas maneiras de se olhar para a expressão humana, em especial 

a literatura, campo de interesse da autora, contanto que haja a preocupação 

em nunca se fechar em uma dita verdade absoluta. Segundo a autora: 

 

Jung´s literary theory always has a space for the Other, whether that 

other be the other race, gender, space, nature, the sacred, or the 

other Idea. So a Jungian approach to literature means that the text 

can be understood as expressing a particular historical moment while, 
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at the same time, retaining the possibility of “other” kinds of reading. 

(ROWLAND, 2009, p. 2).4 

 

Já Dawson (2002) faz uma análise de um romance da literatura inglesa e 

apresenta descrições sobre análises possíveis de romances chamados 

psicológicos além de levantar historicamente o embasamento junguiano desse 

método.   Segundo o autor: 

 

É, pois, um pouco decepcionante descobrir que seus três ensaios 

sobre a psicologia de textos especificamente literários estão entre 

seus trabalhos menos bem-sucedidos. Seu ensaio sobre o Ulisses de 

James Joyce (1932) é desconcertantemente vago, e a distinção por 

ele realizada em 1930 entre dois modos de criação artística – entre 

as obras “psicológicas (cujas implicações psicológicas são 

plenamente explicadas pelo autor) e as obras “visionárias” (que, 

confusamente, “exigem” comentários psicológicos) – não é 

convincente nem útil. (DAWSON, p. 239, 2002). 

 

Dawson (2002) analisa o romance Pamela, publicado no ano de 1740, 

de Samuel Richardson e propõe nessa análise uma relação com a vida pessoal 

do autor, o que ele considera essencial a qualquer análise. O autor relata a 

importância de se identificar o protagonista verdadeiro do romance, que nem 

sempre é aquele que possui esse título, e analisar o texto sempre em relação a 

esse protagonista. Também relaciona a obra com aspectos históricos da época 

ambientada no romance e, por fim, propõe uma leitura segundo os estágios de 

retirada de projeção constante no volume 13 das obras completas de Jung.  

Rowland (2009) analisa a conhecida obra O Leão, a Feiticeira e o 

Guarda-Roupa, livro pertencente à coleção As Crônicas de Nárnia, enfatizando 

a analogia do processo de individuação e sua relação com a religião – 

                                                           
4 Na teoria literária de Jung sempre há um espaço para o Outro, quer esse outro seja: a outra raça, sexo, 

espaço, natureza, o sagrado, ou a outra idéia. Assim, uma abordagem junguiana para a literatura 

significa que o texto pode ser entendido como a expressão de um momento histórico particular, 

enquanto, ao mesmo tempo, conserva-se a possibilidade de "outros" tipos de leitura. (ROWLAND, 2009, 

p. 2, tradução livre da autora). 
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enquanto fato marcante na teoria junguiana – na referida obra literária realizada 

para crianças. No mesmo caminho encontramos o trabalho de doutorado em 

filosofia de Van Rij (2008) que busca entender o processo de união de opostos 

e individuação descrito na trilogia infantil de Maurice Gee através de um olhar 

junguiano. 

Porém, trabalhos que analisem aspectos de romances chamados 

psicológicos não são os mais comuns encontrados na linha junguiana. Fato 

provavelmente explicado por conta do não encorajamento de Jung para a 

realização de trabalhos nesse sentido. Para Dawson (2002), as premissas 

junguianas a respeito da análise dos romances psicológicos influenciaram 

muito os autores pós-junguianos, o que trouxe como consequência uma não 

inserção de críticos da área nos debates contemporâneos sobre o assunto. 

É importante entendermos que as afirmações de Jung são pertencentes 

a uma determinada época, em que ele precisava diferenciar seu trabalho do 

método psicanalítico, e lembrar que Jung nunca buscou dogmatizar sua teoria, 

permitindo, assim, uma eterna revisão de seus pressupostos. Uma das maiores 

e mais importantes premissas da abordagem junguiana é o fato de que Jung 

sempre afirmou que sua teoria era passível de revisão, para a qual estava 

constantemente aberta. 

Rowland (2009) confirma a importância da flexibilidade da teoria 

junguiana na análise de textos literários e amplia dizendo que todas as formas 

de entendimento da literatura são importantes e engrandecedoras, porém não 

são únicas e nenhuma abarca a completude possível na arte.  

Uma obra literária traduz aspectos arquetípicos e culturais. O arquétipo 

é, em si, incognoscível e somente sua expressão através dos símbolos pode 

ser conhecida, nunca o arquétipo como um todo. Somente aspectos em forma 

de imagem que são traduzidos na consciência se tornam conhecidos e 

propiciam a ampliação de nossa consciência. É importante entendermos a 

literatura como expressão simbólica ligada a uma determinada cultura. 

Rowland (2005) declara que toda atividade humana, incluindo as artes, tem um 

núcleo arquetípico inato. Nas palavras da autora:  
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In the Jungian scheme all cultural activity, by extension all human 

activity, has an innate archetypal core that can only ever be manifest 

in the plurality of archetypal expressions. If dream archetypal images 

are part of the dialogue between known and unknown parts of the 

mind, then more public images in art extend the dialogue to the social. 

Ultimately all cultural products and myths take part in exchanges 

between conscious and unconscious - all express the dichotomy 

inherent in the production of meaning, between a drive to sameness 

that is simultaneously only realizable in difference. (ROWLAND, 2005, 

p. 2).5 

 

 A autora destaca a importância de percebermos a imagem arquetípica 

como resultado também de uma troca social. O arquétipo aparece nas diversas 

formas de expressão social. Concordando com Rowland (2005), destacamos 

que as imagens arquetípicas estão presentes, portanto, em todas as 

expressões humanas, seja nos sonhos, nas artes, na literatura. A autora 

relaciona que, se as imagens oníricas são resultados de um diálogo entre o 

consciente e o inconsciente, então as produções culturais estendem esse 

diálogo ao âmbito social. Assim, toda atividade humana, incluindo as artes, 

segundo a autora, tem a função de realizar um intercâmbio entre consciente e 

inconsciente. 

 A obra literária promove esse diálogo entre o social, o individual e o 

mundo interno. Machado de Assis é um autor que promove esse olhar nos três 

âmbitos e buscaremos entender essas facetas na análise de Dom Casmurro.  

 

 

 

                                                           
5 No esquema junguiano toda a atividade cultural, por extensão, toda a atividade humana, tem um 

núcleo arquetípico inato que só pode se manifestar na pluralidade das expressões arquetípicas. Se as 

imagens arquetípicas dos sonhos fazem parte do diálogo entre as partes conhecidas e desconhecidas da 

mente, então mais imagens públicas da arte ampliam o diálogo até o social. Enfim, todos os produtos 

culturais e míticos fazem parte do intercâmbio entre consciente e inconsciente - todos expressam a 

dicotomia inerente à produção do significado, entre um caminho à mesmice que é, simultaneamente, só 

realizável na diferença. (ROWLAND, 2005, p. 2, tradução livre da autora). 
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2.  MACHADO DE ASSIS: VIDA E OBRA 

 

 

Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, 

deve principalmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua 

região, mas não estabeleçamos doutrinas tão absolutas que a 

empobreçam. O que se deve exigir do escritor, antes de tudo, é certo 

sentimento íntimo, que o torne homem de seu tempo e de seu país, 

ainda quando trate de assuntos remotos no tempo e no espaço. 

(MACHADO DE ASSIS, [1873] 1959, p. 817). 

 

Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839 no 

Rio de Janeiro. Morou com os pais em uma chácara do Morro do Livramento, 

no centro da cidade. A terra pertencia a Maria José Barroso, viúva de um 

senador do Império. (GOÉS, 1992 e CASTELLO, 2008). Nessa chácara 

viveram seus bisavós escravos, seu avô que foi alforriado e seu pai que já 

nasceu livre. (CANO, 2008). Goés (1992) afirma que o fato de viver nessa 

propriedade na sua infância e ser afilhado da viúva, dona da chácara, foram de 

muita importância no desenvolvimento inicial dos estudos de Machado de 

Assis. 

Desde cedo mostrou interesse pelos estudos, o que o motivou em sua 

busca pela literatura e jornalismo, apesar da vida precária que levou após a 

morte de seus pais. A mãe, uma portuguesa chamada Maria Leopoldina 

Machado de Assis morreu quando Machado era ainda criança. Sua única irmã 

também faleceu, logo após a morte da mãe. Seu pai, Francisco José de Assis, 

operário, casou-se novamente com uma lavadeira e logo após o casamento 

também faleceu. Machado contava 12/13 anos na época. Terminou de ser 

criado pela madrasta. (CASTELLO, 2008 ABL6, 2011)  

Pouco mais se sabe sobre a infância de Machado. Era mulato, pobre e 

tímido. Cresceu e viveu durante toda sua vida na cidade do Rio de Janeiro, 

que, na época, era suja e insalubre. Apresentou desde muito cedo os primeiros 

sinais de epilepsia, doença que o acompanhou durante toda a sua vida. 

                                                           
6 www.machadodeassis.org.br  
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(CASTELLO, 2008) Era frágil de saúde, mas, apesar disso, precisou trabalhar 

desde cedo. Sem conseguir estudar regularmente, estudou como pôde. Em 

1854, aos 15 anos, publicou seu primeiro trabalho, um soneto no Periódico dos 

Pobres. Em 1856, aos 17 anos, tornou-se aprendiz de tipógrafo na Imprensa 

Nacional, onde trabalhou até 1858 e onde conheceu Manuel Antonio de 

Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, que se tornou seu 

protetor. (CASTELLO, 2008; ABL, 2011). 

Castello (2008) e o site da ABL (2011) destacam que Machado de Assis 

tornou-se revisor e começou a frequentar o círculo literário a que pertencia 

Casimiro de Abreu e José de Alencar. Na época já havia decidido tornar-se 

escritor. Ingressou no grupo literário de Paula Brito, tipógrafo responsável pela 

publicação do primeiro livro de Machado, uma tradução de Queda que as 

Mulheres tem para os Tolos (1861). Por 10 anos Machado participou do Partido 

Liberal e colaborou com o Jornal do Povo, militando em diversas situações 

políticas da época. Na mesma época traduziu livros e colaborou, também, com 

o Correio Mercantil, a revista O espelho, o jornal O Paraíba, o Diário do Rio de 

Janeiro, a Semana Ilustrada e O Jornal das Famílias, entre outros órgãos 

literários. Em muitos desses periódicos assinava com pseudônimos como Job, 

Gil e Max, entre outros. 

Produziu também para o teatro a partir de 1880, mas nunca fez grande 

sucesso. Moisés (2001) sugere que isso se deve ao fato de os escritos 

machadianos servirem muito mais à leitura que à representação por 

carecerem, seus personagens, da movimentação necessária ao espetáculo 

cênico. As primeiras obras publicadas de sua autoria foram livros de versos e 

poesias, mas também não fez muito sucesso com essas produções. Em 1967 

tornou-se ajudante do diretor do Diário Oficial e no ano de 1869 para 1870 

publicou seu livro Contos Fluminenses. Nessa mesma época, no ano de 1869, 

casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novais, irmã de seu amigo, o 

também escritor Faustino Xavier de Novais. Carolina foi companheira de 

Machado durante 35 anos. Até a sua morte foi assídua leitora e revisora dos 

textos do marido. O primeiro romance de Machado, Ressurreição, data de 

1872. No ano seguinte foi nomeado primeiro-oficial da Secretaria da 
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Agricultura, onde trabalhou até o final de sua vida, deixando o emprego no 

Diário Oficial. 

Com a mudança profissional, a vida financeira tornou-se mais estável e 

o casal mudou-se para a Rua dos Andradas. A partir da publicação de seu 

primeiro romance, a vida como escritor prosperou e Machado pôde ampliar a 

colaboração nos meios em que publicava. Castello (2008) afirma que foi muito 

lentamente que o casal Machado e Carolina se afastou do Morro do 

Livramento. Somente em 1884 o casal passou a residir na famosa casa da Rua 

do Cosme Velho, número 18.  

Os primeiros romances de Machado de Assis seguiram as regras do 

Romantismo. Esses romances foram publicados do ano de 1872 até 1878, 

totalizando quatro obras: Ressurreição – 1872,  A Mão e a Luva – 1874, Helena 

– 1876 e Iaiá Garcia – 1878. A partir de 1881, Machado de Assis entrou na fase 

mais prolífera e importante de sua vida literária, a fase Realista. O romance 

que inaugurou sua nova linha literária foi Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(1881). Em 1891 Machado publicou Quincas Borba; em 1899, Dom Casmurro; 

em 1904 Esaú e Jacó e em 1908 Memorial de Aires.   

Várias obras de Machado de Assis foram publicadas inicialmente na 

forma de folhetins antes de surgirem como livros. Isso aconteceu com o 

romance Helena (1876), com Iaiá Garcia (1878), com Memórias Póstumas de 

Brás Cubas (1880), entre outros. Obviamente, a forma de escrita é muito 

influenciada pelo veículo em que a obra foi publicada: são capítulos curtos e 

rápidos. Castello (2008) garante que, se não fosse sua origem jornalística, 

muito provavelmente não conheceríamos Machado tal como ele é hoje. 

Durante o início de sua carreira como poeta, contista e romancista, 

Machado iniciou, também, no ano de 1866, sua carreira como crítico literário. 

Essa atividade lhe rendeu alguns desafetos entre seus colegas escritores, 

porém ele acreditava e lutava pela melhora da qualidade literária no país o que, 

para ele, precisava da crítica para se alcançar. Sanches Neto (2008) declara 

que “Machado de Assis vai eleger a crítica como principal ferramenta de 

construção de uma produção de qualidade, numa visada coletiva.” (p. 12). 

Machado acreditava que a literatura deveria trabalhar no sentido da sociedade, 
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participando de seus movimentos. A crítica literária seria, para ele, o 

passaporte para essa missão. Esse trabalho continuou até o ano de 1879, 

quando Machado decidiu abdicar da atuação de crítico, por perceber a grande 

dificuldade em conciliar este trabalho com o de literato, uma vez que a crítica 

rendia um olhar rancoroso às suas obras por parte de seus colegas. 

Tal abdicação reflete sua nova forma de ver o mundo; ele percebe que 

seu projeto é inviável e desacredita de uma mudança maior na sociedade. Com 

isso iniciou-se um novo período em sua trajetória literária, a fase Realista, a 

partir da qual nasce o grande escritor. 

 

O projeto romântico de reforma moral da sociedade perde 

completamente o sentido. Nasce então o grande romancista, que ri 

das vaidades humanas, escancara as pretensões de grandeza de 

seres mesquinhos, lança um olhar impiedoso sobre tudo. Não 

acreditando mais na reforma moral e política nem na reforma do 

gosto estético do homem brasileiro, Machado de Assis passa a 

retratá-lo a partir de suas deformações. Resta o riso. (SANCHES 

NETO, 2008, p. 16). 

 

Essa fase destaca Machado como um escritor diferenciado de seus 

colegas. Ele busca trazer a realidade externa que o cerca através do mundo 

interno de seus personagens com a ironia peculiar de seus trabalhos nessa 

fase. Moisés (2001) diferencia o realismo exterior do realismo interior. No 

primeiro caso, o texto documenta a realidade concreta, suas ações espelham 

os conflitos sociais, traduzindo de forma clara, sem meandros e 

convincentemente os esquemas dramáticos da época em seus personagens. 

Já no realismo interior, os acontecimentos não interessam tanto ao escritor e 

sim a análise do desenrolar dramático em si. Os personagens não se 

desenham de forma tão clara, escondem quem são verdadeiramente, pincelam 

sua realidade interna ao leitor.  
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O resultado é uma narrativa feita de pinceladas insinuativas, capazes 

de sugerir as turbulências da alma e as paixões avassaladoras da 

vontade, que utiliza expedientes como o delírio, a visão retrospectiva 

além-túmulo [...] ou a sondagem na memória [...] enquadrada no 

perímetro do Realismo interior. E é dentro dele que se coloca 

Machado de Assis. (MOISÉS, 2001, p. 27). 

 

Essa técnica narrativa que esconde, que vela características de seus 

personagens através de insinuações e reticências, que interrompe o desenrolar 

da história de tempos em tempos para uma conversa com o leitor ou para uma 

memória que se cruza com o texto, parece, segundo Moisés (2001), ter o 

intuito de aguçar a curiosidade do leitor. Ao mesmo tempo, propicia um 

desfoque de atenção ao que vem sendo dito, permitindo a ocultação intencional 

de realidades. Machado cria uma relação com o leitor partindo do ponto de 

vista interno para espelhar a realidade externa. Esse é o principal diferencial 

machadiano na época.  

Conforme os autores Sanches Neto (2008), Góes (1992) e Schwarz 

(1938), Machado de Assis não era um regionalista, não buscou enaltecer ideais 

românticos sobre o Brasil e a cultura brasileira. Desde sua abdicação da função 

de crítico literário, Machado modificou sua maneira de escrever, passando a 

uma fase em que seus trabalhos ficaram mais realistas, irônicos e pontuais. 

Ficou conhecido como o primeiro escritor brasileiro com um olhar universal. 

Machado relatava em seus trabalhos as dores, alegrias, amores, dúvidas, 

medos, enfim, o mundo interior do ser humano e é isso que caracteriza seus 

trabalhos como universais. Por conta dessa disposição, Machado ficou 

conhecido como um ‘escritor- psicólogo’. 

Machado de Assis oferece um relato do cotidiano inserido na época e 

local em que a obra se desenrola, porém não se prende a isso. É um autor que 

tem a capacidade de ampliar um acontecimento banal trazendo à tona 

questões de foro íntimo pertencentes ao humano; à psique humana. Sua 

capacidade de trazer questões universais humanas que ultrapassam seu 

tempo e local é o que permite o escritor ser lido e considerado atual em suas 

obras mesmo tanto tempo após sua morte. (MOISÉS, 2001; BOSI, 1989 e 1999 
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e SCHWARZ, 1987). Entre seus colegas, Machado foi ora criticado ora 

elogiado por seu estilo literário. 

 

[...] A uns, a ironia no tratamento da cor local e de tudo que seja 

imediato pareceu uma desconsideração. Faltaria a Machado o amor 

de nossas coisas (natureza, questões sociais, nacionalidade. Outros 

saudaram nele o primeiro escritor com preocupações universais (que 

lhe dava o sentimento de planarem acima do acanhamento local dos 

primeiros). Em favor dos segundos, note-se que o universalismo é de 

fato uma componente da literatura machadiana. (SCHWARZ, 1987, p. 

167). 

 

Rabello (2008) relaciona a emoção que nos causa ler as obras 

machadianas à possibilidade de aprendizagem sobre o ser humano e à 

atemporalidade de seus personagens. Ele aponta que os personagens de suas 

obras são “[...] indivíduos com quem se poderia topar a qualquer momento, 

ressalvadas as diferenças da moda e das fixações pessoais.” (p. 42). Otsuka 

(2008) continua dizendo que, juntamente com o aprofundamento humano, vem 

a penetração na história brasileira destacada em suas obras.  

Bosi (1989) relata que, por conta desse olhar amplo, Machado interessa 

tanto ao sociólogo que busca entender a sociedade da época quanto ao 

psicólogo. Moisés (2001) retrata poeticamente essa característica tão 

significativa do escritor: “[...] Machado dá o melhor do seu talento para bem 

surpreender as correntes cruzadas que tecem o labirinto da alma e da vida 

humana.” (p. 48).  

Após a fase como crítico literário, Machado de Assis passou a acalentar 

um desejo de fundar uma sociedade em que pudesse reunir grandes 

expoentes do mundo literário. Claramente, esse caminho transcorreu no 

sentido oposto ao de crítico, já que aqui seu objetivo era a união de escritores e 

não mais a crítica às suas obras, o que tinha lhe rendido o distanciamento de 

alguns colegas. Em 1896 fundou a Academia Brasileira de Letras (ABL), da 

qual foi presidente até a sua morte. A academia tornou-se, para ele, um espaço 
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de convívio social, em especial nos últimos anos de sua vida, após a morte de 

sua esposa. No mesmo caminho do desejo de proximidade com seus 

companheiros, Machado escreveu vários prefácios e textos para escritores 

como Lucio Mendonça, Francisco de Castro, José de Alencar.  (SANCHES 

NETO, 2008; SANTOS, 2008). 

Memórias Póstumas, primeiro romance da época realista, modificou todo 

o cenário literário da época, trouxe o humor ácido, um domínio ímpar da 

realidade brasileira e universal, as grandes reflexões sobre a natureza humana. 

Otsuka (2008) afirma que o romance era, em si, inovador por começar a 

história pelo final, o que causou grande rebuliço na época de seu lançamento. 

O romance é publicado inicialmente em forma de capítulos, em 1880, na 

Revista Brasileira.  

No romance, o narrador Brás Cubas, que já está morto, conta, em 1ª 

pessoa, sua história, repassando as diversas fases de sua vida. É um homem 

cuja existência foi marcada pela boa-vida, pela falta de sentido e produção, 

pelo vazio. Termina e começa no nada. Durante o romance Machado aponta, 

ironicamente, as contradições e as desigualdades da realidade brasileira. Brás 

Cubas é um homem de posses que maltrata escravos, não se interessa pelos 

estudos apesar de cursar a faculdade de direito, intenta tornar-se notório 

através da vida de político, da filosofia ou de uma grande invenção, mas nada 

conquista. Apaixona-se por Marcela, uma prostituta, na adolescência. Após sua 

formação, tem um romance breve com Eugênia, a qual intenta alçar melhor 

posição social através do casamento, mas este não ocorre. Brás se interessa 

por Virgília e é correspondido, mas, apesar disso, a moça decide se casar por 

interesse com Lobo Neves. Virgília e Brás Cubas tornam-se amantes até Lobo 

Neves mudar-se para outra cidade. Brás nunca se casa. Na verdade, não 

constrói grande coisa em sua vida.  (MACHADO DE ASSIS, 1992 [1881]) 

Machado, como aponta Otsuka (2008), traça no romance o declínio da 

burguesia da época, da ordem burguesa que havia se instalado e que já não 

dava mais conta das necessidades da realidade brasileira, já que era 

excessivamente pautada em uma realidade européia. 
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A sociedade da época buscava a modernização e a mercantilização, 

porém a escravidão continuava sendo a base da sociedade. O trabalho livre 

havia se desenvolvido muito pouco e, com isso, a sociedade só podia crescer 

também a passos lentos. Hansen (2008) destaca que os romances 

machadianos dessa época dramatizavam, então, as questões vividas na 

sociedade do Segundo Reinado (1840- 1889) e nos anos iniciais da República 

(1889 – 1908). 

O próximo romance publicado pelo escritor foi Quincas Borba (1891). É 

uma continuação da obra anterior. Quincas Borba é o personagem que 

apresentou a filosofia para Brás Cubas e é também um de seus melhores 

amigos. O livro é sobre Rubião, amigo de Quincas, que tem a intenção de 

herdar sua herança, já que Quincas Borba não possui herdeiros. Consegue seu 

intento em troca de cuidar do cachorro de Quincas Borba, que possui o mesmo 

nome do dono. Apaixona-se por Sofia, casada com Cristiano Palha. Este 

mantém sua relação com Rubião por interesse já que retira dele todo capital 

que consegue. Rubião nunca vive esse amor. Também aparece na narrativa a 

ascensão social através de favores e comunhões com pessoas de classe mais 

alta e casamentos arranjados por interesse. Rubião morre pobre e louco, da 

mesma forma que Quincas Borba. (MACHADO DE ASSIS, 2003 [1891]). 

O romance seguinte de Machado de Assis foi Dom Casmurro, em 1899. 

Esse é o romance que será analisado nesta pesquisa. Nessa história, Bento 

conta sua vida e sua relação com pessoas significativas para ele, em especial 

a relação que estabelece com Capitu. (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1996 e 

1997). Esse romance será mais bem detalhado adiante, em um capítulo 

específico para a descrição do livro e de seus personagens. 

Facioli (2008) relata que Dom Casmurro é provavelmente o livro mais 

estudado do escritor, o que é interessante por se tratar de uma história sobre 

um possível adultério em um país tradicionalmente patriarcal. Foi um dos 

poucos trabalhos machadianos não publicados inicialmente em forma de 

folhetim. Guarda, em si, a ambiguidade característica dessa fase do trabalho 

do escritor. É uma obra irônica, velada e não finalizada; cada leitor entende o 
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livro da forma que lhe cabe. Facioli (2008) relata que a ironia do autor deve ser 

entendida como: 

 

Irônica no seguinte sentido principal: utilizando aquilo que os tratados 

de retórica denominam como ironia usadas como tática de ação, a 

qual supõe a simulação e a dissimulação. A voz que preside a 

enunciação acredita que o estado do mundo é muito grave e não 

descortina possibilidade de mudança. Então essa voz simula e 

dissimula seus argumentos a fim de não oferecê-los aos adversários, 

que poderiam se apropriar deles indevidamente. Prefere fingir 

concordância com o estado das coisas, dando voz a seus mais 

evidentes defensores e manter a confusão em condições 

permanentes. O futuro apenas dirá o que há de ser e o que virá. 

(FACIOLI, 2008, p. 41) 

 

Essa é a maneira, como fica claro ao entendermos a vida do escritor, 

como ele aprende a se portar no mundo e conflui com sua criação da ABL. 

Machado clarifica em seus trabalhos, na fase realista, a maneira que encontra 

de lidar com as questões com as quais não concorda na realidade do que é 

humano, ultrapassando, em muito, as que não concorda na estrutura brasileira. 

O escritor amplia seu olhar para tudo que faz parte da realidade humana e 

decifra os maiores segredos humanos, tanto no que se refere ao indivíduo, 

quanto ao social. 

Esaú e Jacó foi o penúltimo romance de Machado de Assis, publicado 

em 1904. O título do romance vem da história bíblica, onde os dois irmãos são 

rivais. O mesmo ocorre nesse romance com Pedro e Paulo, que são irmãos 

gêmeos. O livro é narrado pelo Conselheiro Aires. Os irmãos se apaixonam por 

Flora, que não se decide por nenhum deles. A moça morre sem optar. A fase 

da publicação desse romance coincide com a Proclamação da República e os 

irmãos da obra refletem a disputa de partidos opostos. Tornam-se rivais 

também na política e eternos rivais na vida. Foi considerado um romance de 

menor importância na obra de Machado de Assis. (MACHADO DE ASSIS, 

[1904] 1999). 
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O último romance publicado por Machado foi Memorial de Aires em 

1908, mesmo ano da morte do escritor. O romance traz as memórias do 

Conselheiro Aires, personagem que narra a história do livro Esaú e Jacó. 

Nesse romance, o narrador fala sobre sua vida e suas relações. O Conselheiro 

Aires tem um casal de amigos, senhor e senhora Aguiar, que não tiveram 

filhos, mas que amam, como tal, Fidélia, e o afilhado Tristão. Aires apaixona-se 

pela jovem Fidélia, mas nunca tem coragem de se declarar, por já estar na 

velhice. Fidélia, na época viúva, enamora-se de Tristão e acabam se casando. 

Após o casamento, mudam-se para a Europa. O senhor e a senhora Aguiar 

continuam sozinhos na velhice. (MACHADO DE ASSIS, [1908] 2002). 

É um romance considerado autobiográfico de Machado de Assis, que 

esteve sozinho por quatro anos em sua própria velhice, desde a morte de sua 

esposa Carolina, em 1904. O site da ABL traz em sua última anotação acerca 

da cronologia de Machado o seguinte texto: 

 

Entra, a 1º de junho, em licença para tratamento de saúde. Na 

madrugada de 29 de setembro, às 3h20m, morre em sua casa, à Rua 

Cosme Velho, 18; é enterrado, segundo determinação sua, na 

sepultura de Carolina, jazigo perpétuo 1359, no cemitério de São 

João Batista. Nascimento de João Guimarães Rosa. (ABL, 2011). 

 

 Muitas obras machadianas foram vertidas para TV, rádio, quadrinhos, 

teatro, música. Chamado por seus contemporâneos de Bruxo do Cosme Velho, 

nome originado pela mescla do nome da rua onde morava e por uma história 

contada por moradores, na época, de que Machado tinha um caldeirão de 

bronze na parte externa de sua casa onde queimava cartas e manuscritos que 

não queria que fossem a público. O apelido foi provavelmente reforçado por 

conta do poema A um bruxo com amor de Carlos Drummond de Andrade. 

(AGUIAR, 2008). 

 Dom Casmurro teve sua primeira adaptação ao cinema em 1967, em 

roteiro escrito por Lygia Fagundes Telles; para a ópera em 1992, e originou 

outros romances que deram voz à Capitu como os escritos por Domício 
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Proença em 2005, por Ana Maria Machado em 2008 e por Fernando Sabino 

em 1999. A obra teve outras adaptações, além das citadas. Outras inúmeras 

obras de Machado foram também adaptadas para as mídias. Há uma relação 

completa no site da ABL.  

 Machado de Assis é um escritor atual a despeito dos quase dois séculos 

que separam a atualidade da publicação original de seus trabalhos. Esse fato 

mostra a atemporalidade característica de seus personagens, apesar da firme 

construção histórica de seus textos. 
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3.  A MULHER NO BRASIL DO SÉCULO XIX 

 

É que esta criatura, adorável, 

divina, 

Nem se pode explicar, nem se 

pode entender: 

Procura-se a mulher e 

encontra-se a menina, 

Quer-se ver a menina e 

encontra-se a mulher! 

(MACHADO DE ASSIS, [1870] 

1994, p. 21). 

 

 O século XIX, em que viveu Machado de Assis, foi marcado por 

profundas transformações na vida pública e privada. Acontecimentos 

significativos se iniciaram nessa época com as grandes mudanças nos espaços 

demográficos das cidades, em especial no Rio de Janeiro, capital do Brasil. As 

cidades deixaram de ser essencialmente rurais, houve a consolidação do 

capitalismo, a mudança do regime monárquico para o republicano e a abolição 

da escravatura. As famílias também passaram por uma reorganização interna 

com redefinições de papéis e valores. Naturalmente, essas conquistas também 

modificaram o indivíduo na sua forma de pensar o amor, o casamento, o 

trabalho e os valores sociais. 

 No início do século, pouco se percebia de vida urbana. O Brasil ainda 

era um país muito rural, com pouca estratificação social e muita gente sem 

profissão determinada. A ocupação dos espaços não tinha regra, o que gerava 

grande desorganização social. Aos poucos começaram a surgir leis de uso do 

espaço urbano, suas demarcações e limites, e pôde ocorrer certa 

modernização das cidades, sempre baseada em ideais europeus incorporados 

à sociedade brasileira. (D’INCAO, 2011). Machado de Assis nasceu em 1839 

no Rio de Janeiro, onde viveu durante toda a sua vida. Sua infância foi 

marcada pela vivência nos morros da cidade, região insalubre e caótica, 

herança do início do século e da vida urbana no país que, mesmo com todas 
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as mudanças, ainda tinha condições sociais bastante precárias. (CASTELLO, 

2008). 

 O Rio de Janeiro era a metrópole da época, o local de maior importância 

econômica e política do país. Foi capital do Brasil desde 1763 até 1960, 

quando ocorreu a inauguração de Brasília. Assim, o Rio de Janeiro foi o local, 

por excelência, em que as grandes transformações burguesas de caráter 

europeu se deram. 

 Obviamente as mudanças ocorreram também no interior das 

residências. As casas passaram a ser local de reunião da burguesia, de festas 

e confraternizações em que a moradia, a família e, em especial as mulheres, 

deveriam ser vistas e admiradas. 

 As mulheres da época também passaram por mudanças em decorrência 

dessa reestruturação social. O lar, a intimidade, passou a ser mais valorizado 

e, consequentemente a posição social da mulher tornou-se marcadamente a de 

mãe e esposa zelosa. Elas deveriam cuidar do lar, dos filhos, do marido, da 

família e de si mesmas, de forma a apresentarem-se socialmente como 

requeria a posição do marido, ou seja, quanto mais altiva e ornamentada 

estivesse a mulher e a casa, melhor era a posição social do marido. (D’INCAO, 

2011; MUZART, 1990; COIMBRA, 2007). 

 Apesar da época valorizar as mulheres que ficavam em casa zelando 

pelo lar e a família, algumas andaram na contramão dessa atitude. A educação 

feminina na época era diferenciada da masculina, pois existia uma premissa na 

consciência social que, caso fosse permitido que as mulheres estudassem 

além do necessário para serem boas mães e esposas, elas poderiam fazer 

mau uso do conhecimento que adquiriam. Inclusive havia currículos diferentes 

para meninos e meninas. Assim, uma das poucas possibilidades de profissão, 

senão a única da época, era tornar-se professora, cursando o magistério.  

(MEGID, 2008; COIMBRA, 2007 e MAIA, 2008). 

Além disso, a escolha entre a inserção no mercado de trabalho e a 

possibilidade de ser uma boa esposa e mãe eram vistas como incompatíveis 

nesse momento histórico.  
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 Machado de Assis retratou em suas obras várias dessas mudanças que 

ocorreram no Brasil do século XIX. Especificamente no que se relaciona à 

questão das mulheres, Machado de Assis retratou tanto personagens que 

cumpriam fielmente o esperado pela sociedade como outras que lutavam por 

mais independência. Era considerado um escritor que tinha como objetivo o 

público feminino, que escrevia para as mulheres. Por conta do ócio incentivado 

às mulheres da época, a leitura de romances era acompanhada fiel e 

essencialmente por esse público.  Toda a obra da primeira fase do escritor é 

destinada às questões familiares, já na segunda fase entram também os temas 

psicológicos.  

 O casamento, para as mulheres da época, era uma das únicas 

possibilidades de ascensão social ou, ao menos, de manutenção do status 

familiar. Sacchetto (2005) afirma que somente pelo casamento a identidade da 

mulher passava a ser reconhecida e ela ganhava algum respeito. A elas cabia 

essa função social: de preservar e/ou elevar esse status através de amizades e 

relações estabelecidas antes e após o casamento. Mulheres bem comportadas, 

bem casadas, admiradas, boas mães, exímias anfitriãs causavam boa imagem 

e, consequentemente, poderiam elevar o status familiar. Caso o 

comportamento das mulheres fosse diferente, o contrário também poderia 

ocorrer. Assim, embora a autoridade fosse masculina, as mulheres eram 

responsáveis pela imagem social dos homens como pais ou maridos. 

(D’INCAO, 2011; COIMBRA, 2007). 

 

Considerada base moral da sociedade, a mulher de elite, a esposa e 

mãe de família burguesa deveria adotar regras castas no encontro 

sexual com o marido, vigiar a castidade das filhas, constituir uma 

descendência saudável e cuidar do comportamento da prole. 

(D’INCAO, 2011, p. 230). 

 

 O amor que as mulheres da época esperavam encontrar nos romances 

que liam era o amor romântico, impossível, platônico, já que, muitas vezes, o 

par conjugal era escolhido pelos pais, sem nenhum romance envolvido. A 
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paixão acontecia fora dessas relações, como muitas vezes era retratado pelos 

autores da época. Machado de Assis traz essa realidade em alguma obras 

suas, como por exemplo no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas 

(1881), onde um amor extraconjugal é vivido pelos personagens Virgília e Brás  

Cubas.  

 As mulheres nessa época, segundo D’Incao (2011), eram vigiadas 

quando chegavam na fase em que podiam namorar e casar, de forma a impedir 

que pudessem prejudicar o contrato que seria realizado pelas famílias da 

mulher e do futuro marido. A virgindade era a garantia do sucesso do negócio 

firmado no casamento entre as famílias, já que quem casava não eram 

somente os noivos, mas as duas famílias e seus nomes. A autora comenta 

que, possivelmente, o afrouxamento da prisão imposta para a mulher quando 

na idade de casar, visto no decorrer do século, deve ter se devido ao fato de 

que as próprias mulheres, através da educação imposta na época, passaram a 

se vigiar, não havendo mais necessidade de uma vigília externa. 

O importante, então era manter as aparências, não permitir que 

situações que poderiam manchar o nome da família fossem lançadas à 

sociedade. Assim, era possível notar uma diferença substancial entre o 

comportamento em sociedade e o visto internamente nas casas, mais 

propriamente nas alcovas.  

A família burguesa torna-se cada vez mais isolada da sociedade, já não 

se fazendo mais presente, como no início do século, o sentimento de 

comunidade. O controle da emoção é cada vez mais marcado nas pessoas da 

burguesia que, afinal, se instaura sob os moldes europeus.  Mas, no final do 

século XIX, começam a surgir discursos com o tema da emancipação feminina 

e os jornais passam a trazer artigos a respeito, possibilitando um maior leque 

de ação para as mulheres da época. 

 

Nos romances machadianos escritos a partir de 1882, as famílias são 

predominantemente urbanas e restritas ao marido, esposa e filhos. O 

triângulo amoroso tensiona as tramas. O sentimento amoroso 

restringe-se a marido e mulher, aos enamorados ou aos amantes e 
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torna-se mais complexo, conflituoso e ambíguo. As próprias 

personagens, e não mais o destino, tornam-se irônicas, cínicas ou 

cruéis [...] As normas de comportamento tornam-se mais tolerantes, 

desde que se mantenham as aparências e o prestígio das boas 

famílias não fique abalado. (D’INCAO, 2011, p. 238) 

 

 Megid (2008 e 2011), Gualda (2007) e Coimbra (2007) apontam que 

Machado de Assis retrata em diversas obras personagens que desafiam e 

colidem com a estrutura vigente. Seus romances, crônicas e contos trazem 

personagens mulheres que respondem ao esperado socialmente e outras, 

normalmente as personagens principais, que lutam de forma mais ou menos 

declarada contra a estratificação social entre homens e mulheres. Exemplos 

desse fato são as personagens Capitu em Dom Casmurro (1899), Estela em 

Iaiá Garcia (1878) e Sofia em Quincas Borba (1891).   

 Assim, mais para o final do século XIX, época do lançamento da obra 

Dom Casmurro, as mulheres iniciam a conquista de algum espaço público e 

Machado expõe essa questão nos personagens de suas obras. Capitu cuida 

das despesas da casa desde a morte da mãe, briga por seu amor por Bentinho 

e pede a separação, sendo, portanto, um grande expoente dessa nova 

possibilidade de ser mulher no Brasil dessa época. 
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4. O FEMININO ARQUETÍPICO   

 

A masculinidade e a feminilidade são forças arquetípicas. Constituem 

maneiras diferentes de se relacionar com a vida, com o mundo e com 

o sexo oposto. A repressão da feminilidade, portanto, afeta a relação 

da humanidade com o cosmo, na mesma medida em que afeta as 

relações mútuas entre homens e mulheres. (Whitmont, 1991).  

 

 O feminino é um componente inerente à psique humana independente 

do gênero. Sanford (2006) aponta que tribos indígenas e alquimistas na 

antiguidade já faziam alusões a androginia do ser humano. A isso se somam 

outros referenciais míticos, religiosos e filosóficos, como bem descritos na obra 

do autor. 

 Jung descreve esse potencial feminino na psique do homem como um 

arquétipo denominado anima, sendo a contraparte sexual na mulher chamada 

de animus (JUNG, [1928] 2008a). Como arquétipos, são, em si, incognoscíveis 

podendo ser apreendidos somente naqueles aspectos do inconsciente coletivo 

que se apresentam na consciência, permitindo, assim, a integração de alguns 

conteúdos (JUNG, [1928] 2008a e [1951] 2011b).  Esses arquétipos têm como 

função fazer a ponte entre o ego e o inconsciente coletivo, permitindo a relação 

entre “o mundo da consciência e o mundo das imagens interiores” (SANFORD, 

2006, p. 87). 

 A anima, sendo arquétipo, concebe qualidades numinosas àquelas 

figuras nas quais é projetada.  A mãe é a primeira dessas figuras que recebe a 

projeção da anima o que torna a imagem materna tão poderosa na psique 

masculina. Podemos entender, então, a dificuldade que se instaura na tentativa 

de conscientização das projeções de anima/us. (JUNG, [1951] 2011b). No 

decorrer da vida, os parceiros amorosos tomam esse lugar como figura mais 

proeminente do sexo oposto na vida do indivíduo.  Assim, a relação com 

pessoas do sexo oposto, em especial a relação amorosa, é uma poderosa 

fonte de assimilação de conteúdos alheios à consciência. Jung sabiamente nos 
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permite entender um dos motivos da importância dessa relação no trecho 

abaixo: 

 

A mulher, com sua psicologia tão diversa da psicologia masculina, é e 

sempre foi uma fonte de informação sobre as coisas que o homem 

nem mesmo vê. É capaz de inspirá-lo e sua capacidade intuitiva, 

muitas vezes superior à do homem, pode adverti-lo 

convenientemente. (JUNG, [1928] 2008a, § 296, p. 64). 

 

Jung ([1928], 2008a) descreve a anima como um contraponto da 

personalidade do homem, um aspecto inconsciente que é, portanto, facilmente 

projetado em uma mulher, “[...] por isso, o homem, em sua escolha amorosa, 

sente-se tentado a conquistar a mulher que melhor corresponda à sua própria 

feminilidade inconsciente: a mulher que acolha prontamente a projeção e sua 

alma” (§ 297, p.65). A anima é uma função psíquica de certo modo autônoma, 

sentida como um ser à parte da consciência “sem ligação com nossa 

substância mortal; daí ser fácil imaginar tal ser existindo por si mesmo” (§ 303, 

p.67). 

Por ser um aspecto que compensa a atitude consciente no que diz 

respeito ao gênero sexual, a anima se relaciona a conteúdos pouco 

desenvolvidos na consciência masculina, expressando-se, costumeiramente, 

como emoções desmedidas, acessos de mau-humor, explosões desmesuradas 

de sentimentos e tantas outras expressões quanto é possível imaginarmos 

sendo uma atualização arquetípica. Segundo Sanford (2006) tudo que se 

relaciona com as disposições de um homem se refere a anima. Ele deixa de 

ser objetivo, pode se tornar desagradável por um tempo mas também pode 

ocasionar situações mais sérias. 

 

Quando as más disposições passam a ser crônicas, elas podem levar 

o homem ao alcoolismo ou à profunda depressão. Em certas 

circunstâncias, uma intensa má disposição de anima pode mergulhar 
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o homem em tal estado de desespero que ele chegue a cometer o 

suicídio. (Sanford, 2006, p. 49).  

 

O autor complementa que, quando um homem se sente ofendido e 

consegue expressar seu sentimento, nada de mal o perturba, porém, se essa 

expressão fica impedida, o que é muito frequente, seus sentimentos ficarão 

inconscientes e a anima o possuirá. O sentimento, captado pela anima, vira 

ressentimento que se expressa por “indisposições e comportamentos 

agressivo-passivos” (p. 51). A maneira de lidar com isso é o homem tornar-se 

capaz de expressar seus sentimentos. 

A conscientização e posterior integração de conteúdos inconscientes 

pode se dar através de projeção em outras pessoas e reintegração desses 

aspectos e/ou através da assimilação de experiências simbólicas. Os símbolos 

representam a capacidade humana de atribuir significado ao que nos cerca e 

ao que nos ocorre. É através dos símbolos, segundo Jung ([1928] 2008b), que 

podemos nos diferenciar do que e de quem nos cerca, produzindo elaboração 

e integração de conteúdos inconscientes. O símbolo, assim, é uma elaboração 

psíquica de algo em parte inconsciente que, para ter sentido, precisa se unir à 

realidade externa, onde o sentido aparece dentro de determinado contexto. 

(JONES, 2007). 

As imagens arquetípicas adquirem conteúdo e substância influenciadas 

por fatores históricos e culturais. Autores como Tacey (1997) e Samuels (1989) 

apontam a importância de se entender anima/us como um resultado também 

desses aspectos. Samuels (1989) aponta que considera difícil entender o que é 

inerente a masculino e feminino; para ele, a diversidade de gênero se refere à 

cultura. As atitudes e comportamentos masculinos e femininos, para Matton 

(1987), variam conforme a cultura, o que é definitivamente inerente ao ser 

humano é a possibilidade de diferenciação do gênero, já que a contra 

sexualidade se manifesta inconscientemente.  
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 Evidentemente anima/us são imagens arquetípicas contaminadas pela 

cultura, o que foi reprimido da sexualidade que não cabe na sombra7 é 

colocado também na imagem de anima/us. Como aponta Young-Eisendrath 

(2002) a contraparte sexual inconsciente é fator que promove projeções, ou 

seja, a relação das pessoas com o sexo oposto traz aspectos do arquétipo da 

contra sexualidade que não podem ser vivenciados na consciência por não 

pertencerem ao seu sexo biológico, o que resulta em projeções no parceiro. 

Através da relação com o outro, das projeções e consequentes 

possibilidades de integração na consciência, podemos caminhar em nosso 

processo de individuação. É na relação com o outro que o processo vai se 

construindo. 

Essa é a grande importância desses arquétipos: possibilitar-nos 

entender aspectos da contra sexualidade presentes de forma inconsciente na 

relação humana. É através da relação com o outro interno e externo que 

podemos caminhar em nosso processo de individuação, buscando uma relação 

com essa ponte, entre consciência e Self8, que os arquétipos da anima/us nos 

permitem vivenciar. É a adaptação à nossa verdade interna. Serve para 

entendermos o que escapa completamente ao ego, nos permitindo desenvolver 

criativamente potenciais. Complementa, movimenta e apaixona o ego.  

 Podemos perceber então, a importância de entendermos e integrarmos 

aspectos em nossa psique. O feminino é um desses componentes do 

inconsciente coletivo que necessita amplamente de integração na sociedade 

patriarcal, já que é um aspecto presente em todas as pessoas, mas muitas 

vezes negado à consciência.  

Nos dias atuais podemos perceber uma busca por essa integração. 

Alguns trabalhos de autores junguianos já trouxeram essa preocupação e são 

bastante otimistas nesse sentido, como o livro Retorno da Deusa de Whitmont 

(1991) e O medo do Feminino de Neumann (2000). Para Neumann (2000), o 
                                                           
7 Conceito junguiano referente a todos os aspectos obscuros, ameaçadores, indesejados e 

desconhecidos da psique. São aspectos rejeitados que não conseguem ser assimilados à persona, ou 

seja, ao comportamento social. Ao ser trazida à luz amplia e complementa a psique consciente. 
8 Conceito junguiano que designa o centro e a totalidade da psique. Jung [1921] (2009) conceitua Self 

como unidade e totalidade que une psique consciente e inconsciente, só podendo ser descrito em parte 

já que transcende a consciência e, assim, nunca poderá ser apreendido totalmente. 



36 

 

feminino pressiona e provoca mudança enquanto sentido como estranho à 

consciência, o Outro, uma figura de anima. Gera medo, o que pode tanto 

paralisar, prejudicar o desenvolvimento da psique autônoma quanto levar à 

loucura.  

 

Todas as vezes que o desenvolvimento do ego masculino é 

perturbado e que ele não alcançou a independência, por exemplo, 

quando seu ego permaneceu infantil em virtude de uma fixação na 

mãe e não alcançou a “combatividade” necessária ao ego heróico – 

cada exigência de “transformação”, cada exigência de 

desenvolvimento rumo a algo desconhecido e distante de tudo que 

proporciona segurança é respondido com medo e na defensiva. [...] a 

anima é o lado da psique masculina associado ao feminino que atrái 

o homem à aventura, à conquista do novo, mas está também 

associado negativamente a tudo aquilo que significa ilusão e 

desilusão, e, de fato, como loucura, significa um perigo real. 

(NEUMANN, 2000, p. 244).  

 

Essa rejeição ao feminino aparece na cultura e nas religiões. Para 

Whitmont (1991) a desvalorização do feminino foi necessária ao 

desenvolvimento da consciência egóica e, consequentemente, para a evolução 

da sociedade. A evolução científica, as conquistas do espaço e da natureza 

dependeram de um desenvolvimento egóico patriarcal, o que nos trouxe até os 

dias atuais. Porém, claramente isso traz à sociedade consequências danosas. 

Neumann (2000) aponta a direção do desenvolvimento do ego em 

homens e mulheres mostrando que, no início da formação da consciência, 

existe um período matriarcal onde não existe diferenciação, “prevalece uma 

fusão, ou melhor, uma não-separação entre o ego e o inconsciente” (p. 8). 

Neumann chama esse período do desenvolvimento de estágio matriarcal como 

um termo psicológico que também pode ser usado para entender uma possível 

estruturação psíquica social.  

Com a evolução da consciência e sua diferenciação do todo 

inconsciente chamado período patriarcal, o ego passa a se diferenciar do 
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inconsciente. Essa fusão inicial no desenvolvimento da estrutura psíquica é 

vivenciada, segundo o autor, na primeira infância com a fusão mãe/ filho(a). O 

mesmo processo pode ser percebido como existente na estrutura da 

sociedade, ou seja, inicialmente, a sociedade teria vivido um período de fusão, 

até conseguir discriminar aspectos e se diferenciar do todo.  

O estágio matriarcal é caracterizado por uma situação psíquica em que 

“[...] o inconsciente e o feminino são dominantes, e em que a consciência e o 

masculino ainda não atingiram a autonomia e a independência” (Neumann, 

2000, p. 66). O feminino, então, ligado à inconsciência, é entendido como algo 

a ser superado para o necessário desenvolvimento egóico e, 

consequentemente, o desenvolvimento cultural. Claramente, esse 

desenvolvimento, quanto menos fortalecido, maior chance terá de regredir à 

etapa anterior e isso gera medo. Medo de retornar a um estágio de 

desenvolvimento anterior e fusionado que resulta em uma repulsa a tudo o que 

é ligado ao matriarcado, ao feminino.  

Como a conquista egóica que necessitou da separação do feminino é 

bastante custosa, integrar o mesmo gera o medo da volta a essa situação 

inicial de fusão, de ser novamente capturado e preso. Esse medo é presente 

tanto no indivíduo como na cultura. O indivíduo tem medo de retornar à fusão 

com a mãe e a cultura de voltar a um processo de desenvolvimento anterior. 

Whitmont (1991) aponta que essa sensação de separação entre feminino e 

masculino; matriarcal e patriarcal é ilusória, mas que ainda se mantém na 

consciência dominante tanto individual quanto coletiva.  

Neumann (2000) aponta que o medo do feminino traz aos homens uma 

desconfiança da própria masculinidade, falta de autonomia que impossibilita o 

relacionamento com o Outro e até o desenvolvimento profissional. Para tentar 

lidar com seu medo, o homem pode buscar dividir a mulher em aspectos 

distintos, relacionando-se ora com um, ora com outro, mas rejeitando sua 

inteireza. Whitmont (1991) reflete que a relação parcial com o outro impede um 

relacionamento genuíno.  

Perceber aspectos do feminino como pertencentes a toda e qualquer 

psique, superar o medo do contato com o desconhecido, promove a 
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possibilidade de integração de aspectos estranhos à consciência. A integração 

do feminino permite ao homem, e também à mulher, o alcance da própria 

autenticidade, a ampliação de consciência, que abarca em si aspectos tanto do 

masculino quanto do feminino.  

Podemos imaginar, então, como essa incorporação de aspectos do 

feminino se dava na época de Machado de Assis, no século XIX. Traremos 

alguns símbolos do feminino que podem ajudar a entender a possível 

assimilação desse aspecto na psique das pessoas do século XIX segundo a 

representação na obra de Machado de Assis. 

 Existem muitos símbolos que representam o feminino. Na filosofia 

chinesa, existem o Yin e o Yang, que representam os opostos, o escuro e a luz, 

a terra e o céu, o feminino e o masculino. O Yin é o lado referente ao feminino, 

à terra, ao místico.  Whitmont (1991) relata que o princípio arquetípico Yang é 

representado como o sol, o espírito, logos, criatividade, diferenciação e 

autoridade, ligado ao masculino e o Yin é a lua, a sensualidade, o místico, o 

mediúnico, a arte, a vaidade, ligado ao feminino.  

 A lua, outra representação do feminino, é relacionada ao subjetivo, à 

intuição, ao irracional, qualidades ligadas à fertilidade, receptividade, nutrição, 

ciclos, inclusive o menstrual e a gestação (PAULA, 2008). Segundo Chevalier e 

Gheerbrant (2005) a lua representa a dependência e o feminino, a 

transformação e o crescimento, a passividade, a noite, o inconsciente. Há uma 

identificação profunda entre a mulher e a lua que Neumann (2000) de forma 

muito delicada explicita:  

 

[...] a mulher pertence à lua à maneira de uma típica participation 

mystique; isto surge da identificação inconsciente da mulher com a 

lua. A mulher se sabe ligada à lua e identificada com ela, em todas as 

experiências essenciais de sua existência, dependendo dela e 

fundindo-se com ela. O relacionamento da mulher com a lua está 

representado pelo relacionamento da lua com a terra e com a vida. 

(NEUMANN, 2000, p. 77). 
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 O autor também nos lembra que a periodicidade da lua está intimamente 

ligada aos processos inconscientes, onde o ego pode somente esperar e agir 

de acordo com o tempo do inconsciente e com o que ele lhe traz.  

A terra é outro símbolo importante do feminino. Símbolo da fecundidade, 

da maternidade. Simboliza a função maternal, é capaz de dar, mas também 

rouba a vida, é nela que moram os mortos. Neumann (2000) nos lembra que a 

imagem da Terra é contraposta a imagem do Céu. No cristianismo, o planeta 

Terra é associado ao lado negativo, escuro, feminino, sensual, material; uma 

prisão onde a alma se encontra e de onde se liberta quando vai para o Céu, 

princípio masculino ligado ao espírito.  

 

Todos os seres recebem dela seu nascimento, pois é mulher e mãe, 

mas a terra é completamente submissa ao princípio ativo do Céu. O 

animal fêmea tem a natureza da terra. Positivamente, suas virtudes 

são doçura e submissão, firmeza calma e duradoura. (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 2005, p. 878).  

 

Aceitar nossos aspectos negativos, nossa escuridão, integrar aspectos do 

inconsciente é algo vivenciado, muitas vezes, em sonhos, através de símbolos 

de descida ao submundo, de entrada na terra; o “símbolo da profundidade [...] 

é derivado do arquétipo da terra” (NEUMANN, 2000, p. 194). 

Fica claro que o arquétipo feminino, sendo uma unidade que contém em 

si aspectos positivos e negativos, expressa um aspecto do inconsciente que 

abarca questões referentes tanto à nutrição quanto à morte.  

Outros inúmeros símbolos podem ser associados ao arquétipo feminino 

como o vaso, a noite, a serpente, o dragão, a água, todos aqueles que trazem 

em sua representação aspectos ligados a sensibilidade, agressividade, 

emoção, intuição, acolhimento, gestação, fertilidade, cuidado, transformação, 

inconsciência. 
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Não conseguiremos explorar cada símbolo possível de expressão desse 

arquétipo já que essa fonte é inesgotável; pretendemos, então, dar mais 

atenção a alguns símbolos que constantemente são associados ao feminino. 

Assim, um outro símbolo essencial é a Água. Ela é relacionada à fonte, à 

vida, ao renascimento, à purificação. Fonte de vida e morte pode tanto gerar 

vida e alimento quanto matar, engolir, abrigar monstros. Oposta ao fogo que é 

quente, Yang, a água é fria, Yin, ligada ao feminino. “Corresponde ao norte, ao 

frio, ao solstício do inverno, aos rins, à cor negra...” (CHEVALIER E 

GHEERBRANT, 2005, p. 16). 

Na mitologia grega, as deusas representam diferentes maneiras de 

expressão do feminino. Cada deusa traz características que são encontradas 

em todas as mulheres, de forma mais ou menos consciente, de acordo com a 

fase de suas vidas. As histórias míticas de deuses e deusas permitem 

compreendermos a condição humana que está presente em todos, sejam 

homens ou mulheres em suas consciências ou nas estruturas mais profundas 

de cada um. Alvarenga (2010) afirma que os mitos “são imagens ou 

expressões arquetípicas de estruturas primordiais presentes e regentes das 

personalidades de todos os seres humanos” (p. 16). 

Os mitos nos auxiliam a perceber aspectos ou atributos das divindades 

que reclamam por atenção em nossa psique, que buscam integração, 

propiciando, assim, nosso caminho de individuação. Traremos as histórias das 

principais deusas gregas, que eram grandemente cultuadas e que representam 

aspectos importantes de nossa psique.  

Foi escolhida a utilização dos mitos gregos por acreditarmos que cada 

história sobre as deusas gregas abarca diversos símbolos do feminino 

significativos e que, ampliados, podem nos ajudar a entender a expressão do 

feminino na obra de Machado de Assis. Também por serem expressões 

arquetípicas grandemente reconhecidas no meio junguiano para expressão do 

feminino, além do interesse e afeição pessoal da pesquisadora pelos mitos das 

deusas gregas. Outras formas de entender o feminino como a tipologia 

proposta por Toni Wolff (apud WHITMONT, 1991) que traz o feminino nas 

expressões de Mãe, Hetaira, Medium e Amazona e a proposta de Whitmont 
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(1991), que relaciona o feminino arquetípico nas expressões de Luna, Lila, 

Pallas e Medusa, apesar de bastante ricas, não serão usadas na presente 

pesquisa por acreditarmos que as expressões do feminino propostas pela 

mitologia grega já abarca o necessário à nossa ampliação.  

As deusas gregas podem ser divididas em 2 categorias: as deusas 

vulneráveis e as deusas virgens (que bastam a si mesmas). Iremos tratar 

dessas duas diferentes configurações do feminino em suas mais conhecidas 

formas de apresentação na mitologia grega: 

As deusas vulneráveis são Hera, Afrodite, Perséfone e Deméter. 

HERA: Deusa protetora do matrimônio, seu nome significa grande 

senhora e seus símbolos são a vaca, a via-láctea, o lírio e a pena da cauda do 

pavão (BOLEN, 2005). Filha de Crono e Réia, é irmã e esposa principal de 

Zeus, tornando-se a rainha dos céus. 

Representa três fases distintas da vida da mulher: a virgem como Hera 

Parthenos, cultuada na primavera; a deusa do casamento como Hera Teleia, 

cultuada no verão e outono; e Hera Chera – a viúva, cultuada no inverno 

(BOLEN, 2005 e SPESSOTO, 2010). É a deusa ligada à união de opostos, à 

parceria entre feminino e masculino, à capacidade de estabelecer elo e passar 

por dificuldades com o companheiro escolhido.  

Estabelece cumplicidade com Atená e Afrodite, aspectos que faltam a sua 

personalidade e que, juntos, possibilitam ampliação de consciência e processo 

de individuação. Atená representa a capacidade de realização por si mesma, a 

independência, e Afrodite a vivência plena da sexualidade. Quando unidos a 

Hera, são potenciais grandemente enriquecedores de sua personalidade.  

(SPESSOTO, 2010). 

A mulher que possui essa expressão arquetípica próxima da consciência 

tem como foco a relação conjugal, sem a qual, sente-se incompleta. Precisa 

admirar seu esposo e faz o possível para que ele alcance uma posição que 

considere relevante na sociedade, sentindo muito orgulho com isso. Mas, ao 

mesmo tempo, certa fragilidade na vida pessoal suscita o interesse da deusa. 
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Zeus era mais frágil, mais novo que ela e essa fragilidade também a seduz. 

(SPESSOTO, 2010 e BOLEN, 2005).  

DEMÉTER: Deusa da maternidade e da terra cultivada, Deméter se 

identifica com a maternidade e por essa característica é venerada. Filha de 

Reia e Crono, irmã de Zeus e também sua 4ª esposa, vindo antes de Hera, a 

7ª, última e principal esposa de Zeus. (BOLEN, 2005). Foi dessa união que 

nasceu Coré/ Perséfone.  

Deméter possui outros filhos da união com Posídon e com o mortal Lásion 

(BARBOSA, 2010), mas é da união com Zeus e com o nascimento de 

Perséfone que se dá a principal história relacionada à deusa. Com Perséfone a 

deusa institui um relacionamento mãe/filha simbiótico e Coré – nome de 

Perséfone antes do rapto por Hades – não cresce comportando-se como uma 

menina ingênua.  

Deméter, como representante do materno, é capaz de dar a vida, nutrir e 

também de devorar, impedir o crescimento.  

Após o rapto de Coré por Hades, Deméter busca a filha por nove dias e 

nove noites. No décimo dia encontra Hécate, a idosa deusa lunar do mundo 

inferior e as duas procuram por Hélio, o que tudo vê. Este lhes fala sobre o 

rapto. Tenta ainda tornar-se mãe de um menino mortal, transformando-o em 

imortal, mas é impedida pela mãe biológica. Vendo-se solitária, sem a filha e 

com muita raiva de Zeus por seu consentimento em relação ao rapto, Deméter 

se recusa a cumprir suas funções divinas de deusa da colheita, do cultivo, e, 

assim, nada mais pode nascer na Terra. Por não poder mudar a opinião da 

deusa, Zeus decide mandar Hermes conversar com Hades e trazer Coré, agora 

Perséfone, de volta à mãe por dois terços do ano, sendo o restante passado 

com o marido nos ínferos. Só então Deméter volta às suas funções. 

(BARBOSA, 2010 e BOLEN, 2005). 

Simbolicamente, Deméter representa tudo o que se relaciona com a terra, 

com a nutrição, as sementes, o cultivo, a proteção, a dominação. Sua vida é 

dedicada à maternidade, podendo expressar o lado dominador e castrador com 

os filhos. Normalmente suas atividades estão ligadas ao cuidar e ao nutrir.  
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CORÉ/PERSÉFONE: Coré é a imagem do feminino infantil que se 

transforma em Perséfone, a Rainha do Inferno, do submundo, do inconsciente 

que reina sobre os mortos e guia as almas. (BOLEN, 2005) 

É filha de Deméter e Zeus e mantém com a mãe uma relação simbiótica 

que impede seu crescimento. É raptada por Hades, deus do mundo avernal, e, 

após sua descida ao mundo dos mortos, deixa de ser Coré e torna-se 

Perséfone, a misteriosa e intuitiva rainha absoluta do mundo da morte. Com a 

recusa da mãe em aceitar seu rapto, Hermes desce ao submundo em busca de 

Perséfone e a encontra. Esta aparenta grande felicidade em poder retornar ao 

convívio da mãe, mas aceita as sementes de romã que Hades lhe oferece, o 

que a liga para sempre aos ínferos. A partir de então, Perséfone participa de 

diversas outras histórias míticas como as de Orfeu, Psiquê ou Odisseu 

(SOUZA, 2010) estando sempre presente no mundo de Hades como rainha 

soberana. 

 Como Coré é a deusa filha a ser conduzida pelo outro passivamente, a 

eterna juventude, vitalidade e potencial. Como Perséfone é a deusa do 

inconsciente, médium e mística. As mulheres-Perséfone sentem-se facilmente 

desprotegidas, já que constantemente são invadidas por sentimentos, 

pensamentos e intuições que fogem ao seu controle. Vivem constantemente 

com a ameaça de dissociação psíquica, sentindo desespero e carecendo de 

afeição e realidade. O objetivo de suas vidas é aprender a lidar com os dois 

mundos: interno e externo, o visível e o oculto, o feminino e o masculino.  

Ela representa a coniunctio já que compõe a relação entre o masculino e 

o feminino, dando à luz a Dionísio Zagreu – filho dela com Hades – que 

representa a união dos princípios masculino e feminino, a religação com o 

divino, o processo de individuação.  (SOUZA, 2010). 

AFRODITE: Deusa do amor e da beleza é associada às pombas e aos 

cisnes. Existem duas versões sobre seu nascimento: a de que é filha de Zeus e 

Dione, ninfa do mar, versão de Homero, e a versão de Hesíodo, a mais 

conhecida, em que Afrodite nasce do sêmen de Urano que tem seus testículos 

cortados e jogados ao mar por seu filho Cronos. Nasce, assim, do encontro do 



44 

 

mar com o esperma, tornando-se filha do mar. (BOLEN, 2005 e LINDENBERG, 

2010). 

Sensualidade, beleza, sexualidade, atração, magnetismo são 

características dessa deusa que, obviamente, representa o feminino 

amedrontador no sistema patriarcal onde a sensualidade, a sedução, são vistas 

como perigosas e ameaçadoras. Afrodite atrái a todos a sua volta com um 

magnetismo natural e inspira fantasias em muitos deuses e homens. Casa- se 

com Hefesto – o deus coxo artesão e com ele não tem filhos. 

Afrodite tem muitos amores e filhos. Enamorou-se de Ares com quem teve 

três filhos – Harmonia, Deimos e Fobos. Com Hermes gerou Hermafrodito, o 

deus bissexual. Foi apaixonada por Adonis- o eterno jovem. Uniu-se ao herói 

Anquises com quem teve Enéias, um herói piedoso e protetor.  Com Dionísio 

gerou Príapo, um deus viril, guardião das colheitas e dos jardins. Porém, seu 

filho mais conhecido é também o de origem mais duvidosa, Eros. Uma versão o 

coloca como filho de Afrodite e outra como estando presente desde os 

primórdios, desde o Caos. Porém, a versão mais conhecida e difundida é a de  

que Eros, deus do amor, é filho de Afrodite e mantém com ela uma relação 

incestuosa e dependente até enamorar-se de Psiquê. (BOLEN, 2005 e 

LINDENBERG, 2010). Afrodite é uma deusa movida por relações.  Lindenberg 

(2010) descreve suas relações amorosas e as conquistas que teve com elas de 

forma bastante resumida e esclarecedora: 

 

Hefesto, seu marido, lhe deu corpo através da arte; Ares lhe forneceu 

o amor agressivo; Adônis, o amor pueril; Anquises, o amor heróico; 

Hermes o amor transgressor; Dionísio, o amor pleno [...] humanizou-

se com as provas de Psiquê [...]. Gerou os filhos: Eros, deus do amor; 

Harmonia, deusa da união dos contrários; Deimos, deus do terror; 

Fobos, deus do medo; Hermafrodito, deus andrógino; Príapo, deus 

protetor das vegetações... (LINDENBERG, 2010, p. 194). 

 

 As principais deusas virgens são: Atená, Ártemis e Héstia 
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ATENÁ: Deusa da sabedoria, da inteligência, da civilização, dos heróis, 

das artes e das cidades. É o aspecto do arquétipo feminino relativo à razão, à 

lógica e à verdade. (BOLEN, 2005). É uma deusa virgem, independente e 

autoconfiante. É ‘filha do pai’, sendo defensora do patriarcado. Sua mãe, Métis, 

1ª esposa de Zeus, era uma oceânide conhecida por sua sabedoria e 

prudência. Ao engravidar de Atená, sua primeira filha, um oráculo avisou que 

seu segundo filho seria mais poderoso que o pai. Com medo, Zeus engoliu a 

esposa e Atená nasceu já adulta de sua cabeça. (BOLEN, 2005 e RIBEIRO, 

2010). 

Deusa sanguinária e vingativa e, ao mesmo tempo, protetora e 

apaziguadora, mostra seus dois aspectos. (RIBEIRO, 2010). Normalmente é 

vista junto com outros homens como companheira destes e protetora dos 

heróis, nunca em relação amorosa. Atená é um princípio que predispõe a 

mulher a enfocar no que é importante para si, independente das outras 

pessoas. (BOLEN, 2005) 

A única amiga que teve foi Palas, sua irmã de criação, morta por ela por 

conta de um mal entendido com Zeus, sendo uma grande dor para a deusa a 

perda da amiga. A partir de então, incorporou o nome Palas ao seu, tornando-

se Palas Atená, a deusa que possui novamente dois aspectos – mortal e 

imortal, virgem e vulnerável. Outra história para a origem de seu nome vem do 

fato de ter feito da pele de um gigante que tentou violentá-la uma couraça que 

passou a usar a partir de então tornando-se Palas Atená, a deusa 

encouraçada. (RIBEIRO, 2010). Busca sempre o meio-termo e a justiça, é 

guerreira, argumentadora e tem a capacidade de apaziguar. É líder nata. 

Competitiva no mundo tipicamente masculino, nunca se intimida e assume 

responsabilidades e empreendimentos com segurança e confiança (PAULA, 

2008). 

Algumas relações estabelecidas por Atená são importantes para 

entendermos sua expressão do feminino. Atená relaciona-se com Aracne, uma 

mortal que transforma em aranha para tecer infinitamente após empatar com 

ela em um desafio de arte. Essa relação traz à consciência a necessidade de 

atualizar sentimentos ajudando a deusa a lidar com sua função inferior. 
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Também existe uma história entre Atená e Hefesto que se apaixona pela deusa 

e tenta estuprá-la, não consegue e seu sêmen fecunda a Mãe Terra, Géia, que 

gera Erictônio – meio serpente. O menino foi recusado por todos até Atená 

decidir responsabilizar-se por ele, podendo resgatar a infância que não teve. 

(RIBEIRO, 2010). 

ÁRTEMIS: deusa da caça, da lua, da natureza, da vida selvagem. 

Representa o aspecto feminino guerreiro, independente e também destrutivo, 

cruel e sanguinário. Irmã gêmea de Apolo e filha, portanto de Zeus e Leto, 

deusa da noite, da lua e da fecundidade (AMARAL, 2010), atributos presentes 

também em Ártemis. Foi parteira de sua mãe, auxiliando o nascimento de 

Apolo e tornando-se deusa do parto e das crias. Encantou o pai com sua 

precocidade e conseguiu dele tudo o que pediu: a virgindade, arco e flechas, 

uma túnica, companheiras ninfas da mesma idade que ela. Era a deusa do 

foco, sendo exímia arqueira.  

Era muito ligada à mãe saindo em sua defesa sempre que necessário e 

também de outras mulheres ou homens, deuses ou mortais, que pedissem sua 

ajuda, como aparece na história de Ifigênia e em sua relação com o irmão 

Apolo. (AMARAL, 2010). É justa, tem grande poder de concentração e seu 

habitat natural é a selva, a floresta e a noite onde sente que tem total liberdade 

e foco. É naturalmente competitiva, emocionalmente distante dos que a cercam 

e representa o que há de mais instintivo no feminino arquetípico, de mais 

visceral. (AMARAL, 2010 e BOLEN, 2005). 

Possui alguns animais preferidos conforme cita Amaral (2010): o leão, o 

urso, o javali e a corça, cada um representando um aspecto seu, a saber: 

rainha, poder, ferocidade destrutiva e independência. Afrodite é a deusa 

contrária a Ártemis e é ela que precisa ser incorporada por Ártemis para 

ocorrer a humanização necessária ao processo de individuação. Essa questão 

aparece, por exemplo, na história de Atalanta e Hipômedes, que precisam 

decidir qual deusa cultuar para conseguirem vivenciar seu amor.   

HÉSTIA: Deusa da lareira circular, do fogo e da casa. É a responsável por 

santificar o local em que se encontra, transforma onde está em um lar, e tem 

seu centro em seu mundo interior. É uma deusa virgem, basta a si mesma e 
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vive em isolamento. Em sua história, a deusa sempre recusou deuses que se 

apaixonaram por ela, como afirma Bolen (1990) e não tem filhos. Porém, 

possui uma importante afinidade com Hermes – deus viajante, protetor da porta 

de entrada e saída, guia no mundo, ele fora de casa e ela dentro. É a única 

deusa não representada (BOLEN, 2005 e LIMA, 2010). 

É a filha primogênita de Réia e Crono e a última a ser retirada de dentro 

de seu pai, representando seu conforto em voltar-se para dentro, tornar-se 

reclusa.  Deusa intuitiva, arquétipo da mulher sábia, representando a calma e a 

moderação. É a expressão do contato com o si mesmo, “de onde tudo se 

origina e para onde tudo retorna” (LIMA, 2010, p. 159). Mulheres regidas por 

esse princípio são quietas e reservadas, apreciadoras da solidão, podendo 

tornar-se desatentas com o meio em que se encontram. (BOLEN, 2005).  

A deusa tem relação com o tempo de Kairós, o tempo interno. Vários 

rituais sagrados na Grécia eram dirigidos a ela, nos casamentos, nascimentos, 

mortes, reuniões. (BOLEN, 2005 e LIMA, 2010). É através de Héstia que é 

possível o aconchego, a meditação, a união familiar, protetora da vida psíquica. 

Lima (2010) traz uma definição muito importante “Ela torna o indivíduo 

competente para viver sozinho, e, portanto, mais preparado para se relacionar 

melhor.” (p. 158).   

Podemos perceber que algumas dessas expressões arquetípicas 

representadas pelas deusas gregas são naturalmente mais bem aceitas que 

outras na sociedade patriarcal. Hera e Deméter são muito bem vindas na 

sociedade e as mulheres que têm esses arquétipos em destaque apresentam 

características de personalidade mais facilmente aceitas que aspectos de 

Afrodite ou Ártemis, por exemplo. Bolen (2005) afirma que, quanto mais 

complicada for uma mulher, mais provável é que tenha atualizado em si várias 

representações das deusas. É importante restituirmos a feminilidade em sua 

mais ampla dimensão: a Grande Deusa, simbolicamente uma representação da 

possibilidade de abarcar todas as qualidades divididas das deusas acima 

apresentadas.  
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5. OBJETIVOS 

 

A nova e respeitosa atitude para com o feminino, em sua qualidade 

de mistério da transformação, exige a disponibilidade para estar 

atento e sensível aos sentimentos, necessidades e valores pessoais, 

tanto próprios quanto alheios. (WHITMONT, 1991, p. 212). 

 

5.1 - OBJETIVO GERAL 

Compreender o feminino nos personagens da obra Dom Casmurro de 

Machado de Assis através do estudo da dinâmica psíquica presente dos 

personagens, em especial dos personagens principais Bento e Capitu. 

 

5.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Compreender a expressão do feminino nas mulheres da obra através da 

maneira como se apresentam no decorrer do livro, contextualizado no século 

XIX. 

Compreender o feminino nos personagens masculinos através da análise 

de sua relação com as mulheres que os rodeiam e de símbolos relacionados 

ao feminino, objetivando entender seu processo com o feminino interno, a 

anima. 

Perceber a relação de gênero existente entre os personagens, em especial 

Bento e Capitu. 

Contextualizar a análise no momento histórico da cultura brasileira do 

século XIX buscando reflexão sobre o momento atual. 

Cooperar com o aprofundamento de estudos na interseção psicologia e 

literatura, trazendo um olhar especificamente junguiano.  
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6. MÉTODO 

 

À semelhança do processo de individuação que visa a integração 

gradual e constante de elementos do inconsciente e do mundo na 

consciência, promovendo a ampliação e complexificação da 

consciência; e em conformidade com o processo analítico cuja meta 

principal é ajudar o paciente a seguir seu caminho de individuação 

para ser capaz de suportar e elaborar os conflitos e tensões 

inevitáveis da vida por meio da compreensão e integração de suas 

vivências simbólicas; assim também o processo de pesquisa atinge 

seu objetivo final ao tornar conhecidos os aspectos desconhecidos 

dos símbolos investigados pelo processamento simbólico arquetípico 

do material pesquisado. (PENNA, 2009, p. 197). 

 

Nesse trabalho o método utilizado é o método qualitativo. González Rey 

(2005) define esse método como um constante processo de construção do 

conhecimento em que as questões da pesquisa e o próprio processo são feitos 

e refeitos a todo o momento. Esse método consiste em aproximações 

sucessivas do material pesquisado e requer total imersão do pesquisador no 

processo de construção do trabalho. Sendo assim, o autor ressalta: 

 

O pesquisador vai construindo, de forma progressiva e sem seguir 

nenhum outro critério que não seja o de sua própria reflexão teórica, 

os distintos elementos relevantes que irão se configurar no modelo do 

problema estudado. (GONZÁLEZ REY, 2005, p. 81). 

 

Para Penna (2005), a pesquisa qualitativa visa a compreensão e 

interpretação da realidade pesquisada que vai se edificando dinâmica e 

ininterruptamente durante todo o processo de construção do conhecimento 

empírico.  

O método qualitativo entrelaça-se perfeitamente com a perspectiva 

metodológica junguiana de pesquisa. A pesquisa qualitativa insere-se em 
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diversas abordagens teóricas e possui uma ampla gama de procedimentos 

possíveis de serem utilizados; portanto, é necessário que o pesquisador tenha 

claro seus objetivos e a abordagem com a qual embasará sua pesquisa. 

A presente pesquisa se construiu a partir do método junguiano. Jung 

concebe o mundo em seus aspectos manifestos e inconscientes, ele integra o 

dito e o velado, o individual e o social, trazendo a noção de totalidade que 

engloba em si os opostos. O homem como um ser bio-psico-social é, ao 

mesmo tempo, indivíduo e coletivo, já que faz parte da totalidade.  (PENNA, 

2005) 

Os símbolos permitem acesso entre a consciência e o Todo – o Self. 

Segundo Penna (2009), o pesquisador deverá se aproximar constantemente 

dos símbolos investigados, permitindo que se apresentem e possam ser, no 

processo de construção da pesquisa, cada vez mais integrados à consciência, 

o que leva ao processo de compreensão ou análise simbólica.   

Esse processo, em nosso caso, se deu através da análise dos 

personagens do livro Dom Casmurro de Machado de Assis, que apresenta uma 

narrativa construída de forma pertinente ao nosso estudo. A referida obra 

retrata aspectos da cultura brasileira do século XIX e, ao mesmo tempo, retrata 

a natureza humana, os aspectos comuns a qualquer época ou lugar. É uma 

história que mobiliza o leitor mesmo tanto tempo após seu lançamento. 
 

A análise dos dados coletados foi feita de acordo com o método 

proposto por Penna (2009) chamado Processamento Simbólico Arquetípico 

que consiste em permitir que a transformação do símbolo se opere, a 

consciência se amplie e, a partir dessa transformação, o novo conhecimento se 

apresente. 

 A transformação se dá a partir da amplificação simbólica, que significa 

ampliar o símbolo, ou seja, relacioná-lo com temas arquetípicos e outras áreas 

do conhecimento, através de uma análise que vise contemplar o âmbito 

pessoal e o coletivo (arquetípico) restabelecendo o vínculo entre o individual e 

o cultural. (PENNA, 2009). 
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Analisamos os dados tanto em uma perspectiva causal como 

teleológica. Penna (2009) os descreve como: 

 

Por um lado, as possíveis causas ou antecedentes do evento 

psicológico informam sobre a dimensão histórica do símbolo e 

localiza-o no contexto tanto pessoal como cultural em que ele ocorre. 

Isso está associado ao que Jung denominou de método redutivo 

causal. E, por outro lado, a perspectiva teleológica informa sobre a 

finalidade do símbolo no processo de individuação, situando a 

atualidade do evento, na perspectiva futura, em termo de seu sentido 

e significado no seu contexto mais amplo e está associada ao que 

Jung denominou método energético causal. (Penna, 2009, p. 98). 

 

Assim, em nossa pesquisa, buscamos ampliar os símbolos encontrados, 

relacionando-os tanto com aspectos históricos e culturais quanto com aspectos 

do feminino arquetípico através da ampliação simbólica com temas 

encontrados nas artes e na mitologia. 

 

Os símbolos, que são expressão do inconsciente, são relacionados ao 

momento cultural em que se apresentam, trazendo ampliação de consciência e 

produção de conhecimento. A análise deve considerar seus aspectos atuais, 

históricos e arquetípicos, buscando, dessa forma, contemplar a totalidade na 

qual se insere. (PENNA, 2009). 

 

 

6.1 – MATERIAL 

 Para a realização desta pesquisa utilizamos o livro Dom Casmurro de 

Machado de Assis em duas versões publicadas em 1996 e 1997 pelas editoras 

Ática e Klick respectivamente. O texto foi utilizado como um recurso de 

expressão simbólica das manifestações do feminino. 

  

 A obra foi escolhida por ser um clássico da literatura brasileira 

mundialmente importante. Dom Casmurro, lançado originalmente em 1899, 
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abarca, em si, aspectos do feminino que se repetem em outras obras do 

escritor, sendo Capitu uma das personagens mais importantes de toda a sua 

obra.  

 

6.2 -  PROCEDIMENTO   

Foi utilizada para embasar a pesquisa uma bibliografia referente a 

Machado de Assis e a teoria junguiana. Para a pesquisa sobre Machado de 

Assis utilizamos sua obra Dom Casmurro em duas versões: uma do ano de 

1996, lançada pela Editora Ática e outra lançada pela Editora Klick, em 1997, 

com o intuito de comparações sobre seu conteúdo sem que tenha sido 

encontrada nenhuma diferença no texto. 

Os referenciais bibliográficos foram buscados na internet utilizando para 

tal a pesquisa que inclui todos os artigos publicados mundialmente no portal 

Web of Science. Outros portais foram visitados como o site da Bireme, do 

Journal Analytical Psychlogy, Quadrant, Rubedo, Scielo. A pesquisa também 

foi feita em livros, teses e dissertações. 

Para a análise da obra machadiana, pudemos destacar os artigos de 

Teresinha V. Zimbrão da Silva (2008 e 2010), que buscam analisar algumas 

produções machadianas através da abordagem junguiana. Na mesma linha há 

a dissertação de Mestrado em Letras pelo Centro de Estudo Superior de Juiz 

de Fora, publicado posteriormente em forma de livro, por Maria Elizabeth 

Sacchetto (2005) que surge como importante ao presente estudo por trazer 

uma análise junguiana e de crítica literária sobre o personagem Bentinho. 

Com relação ao referencial teórico em psicologia, recorremos às Obras 

Completas de Carl Gustav Jung como fonte de pesquisa permanente. Foram 

utilizados para referendar questões na pesquisa os volumes 8/1, 9/2, 7/2, 6 e, 

em especial, o volume 15 de sua obra, O espírito na arte e na ciência (2011a), 

onde o autor compilou alguns textos que se referem à interseção entre a 

psicologia analítica e a literatura. São três ensaios dedicados ao tema: Um 

escrito em 1922, chamado Relação da psicologia analítica com a obra de arte 

poética; outro em 1930, denominado Psicologia e Poesia e um último chamado 
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Ulisses, escrito em 1932, no qual Jung faz uma leitura da obra de James 

Joyce. Além das obras constantes nas Obras Completas de Jung, o livro 

Memórias, sonhos e reflexões (1985) tem se mostrado de muito auxílio à 

pesquisa, já que traz em seu conteúdo várias explanações teóricas relevantes 

e esclarecedoras.  

Também foram utilizados artigos, capítulos de livros e teses escritos na 

linha junguiana que fazem menção à literatura, como o capítulo escrito por 

Dawson (2002), no qual o autor propõe um método de análise literária 

junguiana e Grinberg (2000) que escreve um artigo analisando o personagem 

Bentinho da obra Dom Casmurro com base na teoria analítica. Uma tese que 

se mostrou muito importante à pesquisa foi a tese de doutorado de Van Rij 

(2008) sobre literatura e psicologia junguiana. Ela analisa a produção de 

Maurice Gee para crianças segundo um olhar junguiano e faz correlações 

importantes entre as duas áreas de conhecimento.  

O XV Moitará teve como tema Machado de Assis e diversos 

profissionais foram convidados a falar sobre o tema, relacionando-o à sua 

profissão, dando origem ao livro O Bruxo de Cosme Velho: Machado de Assis 

no Espelho (2004). Dentre os artigos destacamos o escrito por Torres (2004) 

sobre o conto machadiano O Espelho; o texto escrito por Castello Branco 

(2004) que busca unir a literatura machadiana e a música e o artigo de Wahba 

(2004) que enfoca o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas e alguns 

contos para tratar da hipocrisia.   

Outros autores junguianos se mostraram de suma importância para a 

pesquisa. Entre eles podemos citar Whitmont (2006) e Stein (2005) que 

abordam temas da teoria junguiana de forma bastante abrangente e são 

estudos em que nos debruçamos continuamente. Nesses estudos encontramos 

definições e ampliações dos principais temas junguianos realizados com muita 

sutileza e cuidado. São estudos de extrema importância para a presente 

pesquisa. 

 Outros artigos que foram relevantes para esta pesquisa: 

Representações femininas em Machado de Assis (2008) e Mulheres de Jornal 

(2011) da historiadora Daniele Maria Megid, que relaciona a obra machadiana 
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com a história do século XIX no Rio de Janeiro. Na mesma linha a revista 

Biblioteca Entrelivros, edição especial Machado de Assis (2008), traz diversos 

autores, tanto historiadores quanto críticos literários, que abordam aspectos 

desde a infância de Machado até sua morte, passando por suas conquistas na 

vida profissional e pessoal e por aspectos relacionados ao momento e local em 

que viveu. Um artigo bastante interessante escrito por Linda Catarina Gualda 

(2007) fala sobre a representação das personagens femininas na obra Dom 

Casmurro de Machado de Assis e na obra The Turn of the Screw de Henry 

James.   

 Ainda seguindo a análise literária das obras machadianas, estudos como 

Machado de Assis: ficção e utopia de Massaud Moisés (2001); Machado de 

Assis: o enigma do olhar e História Concisa da Literatura Brasileira, de Bosi 

(1999 e 1989, respectivamente); Literatura e Sociedade de Antonio Candido 

(2000); Ao Vencedor as Batatas: forma literária e processo social nos inícios do 

romance brasileiro (1981) e Que horas são?: ensaios (1987), ambos de 

Schwarz, trazem análises sobre o contexto histórico e literário de bastante 

importância para este estudo. Além disso, são textos que nos possibilitaram um 

olhar mais amplo sobre a singularidade da produção machadiana.  

Já na linha psicanalítica encontramos o livro de Freitas (2001) como um 

trabalho importante para a atual pesquisa, pois destaca o discurso de 

personagens femininas de algumas obras fazendo um contraponto entre 

aquelas consideradas mais pecadoras e mais virtuosas nas obras do escritor. 

Outro trabalho também relevante na linha psicanalítica é a Dissertação de 

Mestrado de Lilian Darzé de Araújo Góes (1992) que busca falar sobre o amor 

na transferência, usando para tal uma análise da obra machadiana. 

Em relação ao estudo do feminino, historicamente, o livro de Del Priore 

(2011) foi um auxílio grandioso à pesquisa por abordar aspectos referentes à 

jornada da mulher na sociedade brasileira e traçar um panorama tão amplo e 

definido em relação ao século XIX, época referendada em nossa pesquisa. 

Com relação ao feminino arquetípico as obras de Whitmont (1991), 

Neumann (2000) e Sanford (1987) foram de extrema relevância e auxílio à 

nossa pesquisa. Os autores abordam a relação do feminino na cultura 
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patriarcal e as consequências de sua exclusão da consciência, enfatizando a 

importância de se trazer mais à luz esses aspectos. Os livros abordam 

questões referentes ao masculino e feminino e as relacionam a manifestações 

simbólicas do arquétipo na consciência. 

Também voltamos nossa atenção ao estudo das deusas gregas como 

potenciais do feminino arquetípico presentes em nossa psique e necessários à 

plena vivência de nossas potencialidades como seres humanos. Para tal, 

utilizamos os livros de Bolen (2005); Brandão (2005), volumes I, II e III e 

Alvarenga (2010). 

 

6.3 – ANÁLISE DE DADOS  

 A análise do feminino expresso na obra Dom Casmurro foi realizada em 

diferentes momentos: inicialmente realizamos uma leitura geral do texto 

buscando uma aproximação cuidadosa e intuitiva com o material. Deixamos 

que o livro se apresentasse e cada personagem no desenrolar da história 

pudesse criar sua própria realidade. A partir desse primeiro olhar, foram 

levantadas algumas possibilidades de análise.  

 Em seguida, o livro foi dividido em três momentos, objetivando uma 

melhor observação dos dados referentes ao feminino representado na obra. 

Em cada parte traçamos paralelos com aspectos ligados aos personagens que 

foram relevantes ao propósito da pesquisa.  

1ª parte: Fase referente à infância de Bento e Capitu. Suas descobertas, 

relação com familiares, até a entrada de Bentinho no seminário. 
 

2ª parte: Fase dedicada à adolescência dos personagens principais: 

desde a entrada no seminário até o casamento de Bento e Capitu. 
 

3ª parte:  Fase final do livro, que abarca o casamento de Bento e Capitu, 

o desenrolar de suas vidas adultas, o nascimento do filho e a separação do 

casal.  

Todos os personagens que circundam o casal principal serão 

considerados em cada fase específica. A descrição dos personagens abarca 
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tanto os homens quanto as mulheres do livro, já que é necessário entender as 

características de cada personagem e as relações que estabelecem entre si 

para podermos analisar de forma ampla a dinâmica psíquica, que envolve o 

feminino, presente no livro. Os personagens do gênero feminino foram 

discriminados na análise em relação às suas características psicológicas e sua 

relação com o meio, bem como sua relação com os personagens masculinos. 

No caso dos personagens masculinos, foi observada a relação que 

estabelecem com a anima, seu feminino interno. 
 

As falas e situações mais importantes para o nosso trabalho, 

relacionadas a cada personagem feminino e masculino, foram descritas e 

posteriormente analisadas em relação ao feminino expresso na obra. A análise 

foi feita de acordo com o momento histórico em que a obra foi escrita e a forma 

como os personagens se colocam no mundo, tendo por base uma análise do 

contexto. Durante todo o processo o foco foi a relação entre a obra de 

Machado de Assis e a Psicologia Junguiana.  
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7.  A OBRA: DOM CASMURRO 9 

 

Sempre que o inconsciente coletivo se encarna na vivência e se casa 

com a consciência da época, ocorre um ato criador que concerne a 

toda época; a obra é, então, no sentido mais profundo, uma 

mensagem dirigida a todos os contemporâneos. (JUNG, [1930] 

2011a, §153, p. 100). 

 

7.1 – RESUMO DO LIVRO  

 1ª parte - O livro se inicia com uma explicação do autor para a escolha 

do título: Dom Casmurro. Bento, nesse momento já conhecido por essa 

alcunha, explica que o apelido foi dado por um jovem escritor durante uma 

viagem, que assim o apelidou por ter cochilado enquanto lhe recitava seus 

versos. Após o fato, e por todos concordarem que o apelido lhe caía bem, 

passou a ser chamado dessa forma pelos que o conheciam. Também explica 

que casmurro, no caso, significa “homem calado e metido consigo” (cap 1). 

A obra começa pelo final, ou seja, o narrador é o próprio protagonista 

que discorre sobre suas lembranças. Já fica claro desde o início que ele mora e 

vive sozinho. Sua intenção é “atar as duas pontas da vida, e restaurar na 

velhice a adolescência” (cap. 2). O narrador conta que sua própria casa é uma 

reedição daquela em que foi criado e, inclusive, as pinturas de Nero, Augusto, 

Massinissa e Cesar na parede é que o ‘convenceram’ a escrever suas 

memórias. 

A primeira data referida no livro, lançado em 1899, é o ano de 1857, 

quando Bentinho conta 15 anos e Capitu 14. A história se passa no Rio de 

Janeiro. José Dias, o empregado de confiança da família, busca convencer D. 

Glória, mãe de Bento, a colocá-lo no convento imediatamente para iniciar o 

                                                           
9 As referências das citações da obra Dom Casmurro serão feitas de acordo com os capítulos 
em que aparecem para possibilitar mais facilmente o encontro da parte citada na obra, visto 
que as páginas se modificam de acordo com a impressão, mas os capítulos se mantêm os 
mesmos. 
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cumprimento de sua promessa de torná-lo padre antes que ele se envolva com 

Capitu. 

Dessa conversa também participam tio Cosme e prima Justina, todos 

residentes na mesma casa e viúvos como D. Glória. A mãe chora ao pensar 

em ter que se afastar de seu filho, mas concorda que o melhor é que ele vá 

logo para o seminário. Bento percebe então, através da fala de José Dias, que 

de fato ama Capitu. Lembra situações vividas e percebe que Capitu também o 

ama. E então Capitu inicia planos para impedir que Bento seja levado ao 

seminário.  

Capitu é vizinha de Bento, filha do Pádua, um empregado de repartição, 

e de D. Fortunata. O narrador deixa claro que é Capitu quem pensa nos planos, 

coloca-os em ação, toma iniciativas, aproxima-se de D. Glória, dissimula para 

os pais. Bento se comporta obedecendo Capitu na tentativa de impedir que os 

planos da mãe sejam levados a cabo. Capitu diz a Bento que é necessário 

conversar com José Dias e pedir que ele interceda a seu favor.  

Bento faz promessa na igreja, tenta pedir a prima Justina que interceda 

por ele e, finalmente, conversa com José Dias. Este se dispõe a tentar 

convencer D Glória a deixá-lo estudar leis no exterior, pois José Dias 

ambiciona ir à Europa e vê nisso uma oportunidade de acompanhar Bentinho. 

José Dias é também o autor da expressão “olhos de cigana oblíqua e 

dissimulada” (cap. 25) que Bento transforma em olhos de ressaca no capítulo 

32. O narrador deixa bastante claro a capacidade de Capitu de se dominar, não 

se deixar tomar pelas emoções e conseguir se livrar de situações 

embaraçosas.  

Durante uma conversa, padre Cabral, professor de Bentinho, explica que 

é possível estudar no seminário e não sair padre. Bento tenta conversar com a 

mãe sobre não ir ao seminário, mas ela está certa de sua decisão e ele a 

acata: “Como eu buscasse contestá-la, repreendeu-me sem aspereza, mas 

com alguma força, e eu tornei-me ao filho submisso que era.” (cap. 41) 

2a parte - Meses depois, Bento foi para o seminário. Nessa época 

Capitu se faz muito presente na vida de D. Glória.  No seminário Bento 



59 

 

conhece seu melhor amigo, Escobar: “um rapaz esbelto, olhos claros, um 

pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo” (cap. 

56). Nessa época Bento também se percebe tendo desejos sexuais por 

mulheres.  

Durante sua estadia no seminário, José Dias vai visitá-lo e ele pergunta 

por Capitu. Ouve que ela está bem, alegre, e que logo conseguirá se casar 

com alguém da região. Bento é tomado por ciúmes. É a primeira vez que 

aparece esta emoção no livro. 

Bento passa a gostar da vida nova em que alterna o seminário e a casa 

materna. Aproxima-se muito de Escobar. D. Glória fica doente, José Dias 

busca Bento no seminário para ficar com a mãe. No caminho até em casa 

pensa que se a mãe morrer o seminário se acabaria para ele. Sente remorsos 

com a idéia. A mãe se recupera.  

Aparece novamente o ciúme de uma possível relação de Capitu com um 

cavaleiro do local. Escobar torna-se confidente de Bento e também confidencia 

que não pode ser padre, pois tem outros planos. Sancha, amiga de Capitu, 

também aparece na obra através da fala e referência de outros personagens. 

3ª parte - Bento sai do seminário com 17 anos e no seu lugar fica um 

outro jovem que a mãe adota em seus estudos, cumprindo sua promessa de 

formar um padre. Bento forma-se em Direito aos 22 anos. D. Glória envelhece, 

bem como o tio e a prima Justina. A mãe de Capitu morreu, o pai aposenta-se. 

Ela torna-se responsável pelas contas da casa.  Escobar torna-se comerciante 

e casa com Sancha, amiga de Capitu.  

Capitu e Bento casam-se em 1865. O pai de Capitu morre. Com 2 anos 

de casados estão bem, mas não têm filhos. São amigos muito próximos do 

casal Escobar e Sancha. Bento sente ciúmes dos braços de Capitu quando ela 

sai para dançar sem cobri-los nos bailes da época. Escobar concorda com 

Bento que as mulheres devem cobrir os braços e Bento comenta com Capitu a 

conversa que teve com o amigo. Depois disso ela passa a cobri-los sempre 

que saem para dançar.  
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 Capitu consegue poupar uma boa quantia com a ajuda de Escobar e 

nesse momento o narrador conta que entre eles há um segredo. Bento não tem 

ciúme desse fato, mas sente ciúme de tudo que rodeia Capitu. Escobar e 

Sancha têm uma filha chamada Capituzinha. Nasce o filho de Bento e Capitu, 

Ezequiel, mesmo nome de Escobar.   

 Bento nota que o menino gosta de imitar e percebe que imita Escobar: 

“já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar e dos olhos...” (cap. 112). 

Encontra Escobar em sua casa um dia em que chega do teatro onde Capitu 

não foi por sentir-se mal. Este diz que foi procurar Bento. Entram juntos e 

Capitu está bem: “Capitu estava melhor e até boa” (cap. 113). 

 Bento tem uma experiência com Sancha em que se olham e se tocam 

de forma diferente, “foi um instante de vertigem e de pecado” (cap. 118). Bento 

sente que foi desleal com o amigo. Escobar morre afogado no mar. Aparece o 

ciúme do morto: “Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão 

apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem alguma lágrimas poucas 

e caladas...” (cap. 123). Já no velório e após o enterro passa a acreditar que 

Capitu amou Escobar, nega a idéia e volta a ela repetidas vezes. Sancha vai 

morar com familiares longe dali e o contato diminui naturalmente. 

 Em 1872 Capitu diz ao marido que Ezequiel tem uma expressão 

esquisita nos olhos como um amigo de seu pai e Escobar. Bento passa a 

reparar no filho e a compará-lo ao amigo. 

 

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 benção de 

costume. (cap. 132). 

 

 Bento sente repulsa pelo filho, para ele é conviver com a prova da 

traição de sua mulher. Pensa em matá-los, pensa em morrer. Ezequiel é 

colocado em um colégio interno de onde volta aos sábados, na tentativa de 

restabelecerem um bom contato de casal. Quando decide colocar em prática o 
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plano de suicídio, Ezequiel entra e Bento decide fazê-lo tomar um café 

envenenado, mas desiste. Diz não ser seu pai. Capitu ouve, tira o filho do local 

e pede explicações. Capitu não desmente nem confirma.  

 Vão todos à Europa, à Suíça. Bento volta, Capitu e Ezequiel ficam. D. 

Glória morre. Morre também José Dias. Bento volta à Europa, mas não visita a 

família. Responde secamente as cartas que Capitu lhe manda.  

Ezequiel procura o pai. Capitu, nessa época, já está morta. Bento vê no 

filho exatamente Escobar. Ezequiel diz que a mãe sempre falou muito bem do 

pai. Prima Justina está mal e morre antes de ver Ezequiel. O filho mora com 

Bento por seis meses e decide viajar. Bento deseja que ele morra na viagem e 

sente remorsos. Onze meses depois recebe a notícia da morte de Ezequiel por 

febre tifóide, tendo sido enterrado em Jerusalém.  

 Bento ou Dom Casmurro vive só, como iniciou o livro, tem alguns casos 

rápidos, mas nenhum lhe tem o coração como Capitu.  

 

7.2 -  DESCRIÇÃO DOS PERSONAGENS PRINCIPAIS 

BENTO SANTIAGO / DOM CASMURRO 

 É o narrador da história que busca rememorar sua vida. Já inicia a 

história dizendo viver sozinho. Aos 15 anos percebe-se apaixonado por Capitu 

ao ouvir José Dias contar o fato a sua mãe.  

Para Bento sua vida começa no dia em que se descobriu apaixonado. 

Durante todo o tempo em que Bento e Capitu passam juntos até ele ir ao 

seminário, têm encontros de namorados, fazem promessas e planos para a 

vida em comum. 

Criado pela mãe, um tio, uma prima e o agregado José Dias. O pai 

faleceu quando era bebê e não tem lembranças deste. Muito protegido pela 

mãe, D. Glória, é um filho que busca fazer o que se espera dele.  Define-se 

como um filho submisso. Quando criança sempre brincou de ser padre, o que 

era esperado pela mãe. Sua intenção muda ao se perceber apaixonado por 
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Capitu. É enviado pela mãe ao seminário, apesar de tentar conseguir apoio 

para destituí-la da idéia.  

Não consegue disfarçar nada do que sente ou do que acontece, sempre 

é dominado pelas emoções, ficando a obrigação do disfarce para Capitu. Sente 

inveja dela por essa capacidade.  

Possui bastante imaginação, mas consegue colocar poucas de suas 

idéias em prática, por exemplo quando tenta escrever um soneto na época do 

seminário, mas não consegue. Tentando não ir ao seminário, conversa com a 

mãe, dizendo ser ela sua única afeição, para tirar qualquer idéia que pudesse 

ter sobre as intenções dele com Capitu, mas acredita que a mãe não pensou 

nisso por ser santa e pura. Sente culpa por mentiras e sensações, como no 

caso em que desejou a morte da mãe para se livrar do seminário ou quando 

sentiu desejo por uma mulher na mesma época.   

A idéia de que os olhos de Capitu são oblíquos e dissimulados, como 

afirmara José Dias, faz com que Bentinho procure analisa-los e conclui que são 

olhos de ressaca, surgindo a expressão aos 15 anos deste. 

Vai para o seminário e sofre muito com isso no início, mas com o tempo 

acostuma-se e passa a gostar da rotina do seminário e da volta para casa nos 

finais de semana. Inicia a grande amizade com Escobar nessa época. Fica no 

seminário dos 15 aos 17 anos. Forma-se bacharel em direito aos 22 anos.  

Na época do seminário morre Manduca, um menino da vizinhança com 

quem Bentinho travara amizade. Sofria de lepra e não saía à rua ou tinha 

amigos. Bentinho começa a discutir com ele, por cartas, sobre a guerra da 

Criméia e isso faz com que Manduca se sinta vivo. Param de trocar cartas 

quando Bentinho pára de responder. Manduca morre cedo, na adolescência.  

Bento descreve-se como tendo memória ruim, no capítulo 59, mas que 

preenche tudo que não encontra com reminiscências.  

Casa-se com Capitu em 1865 e moram na Glória. Com 2 anos de 

casados ainda não têm filhos e os desejam muito. Nasce finalmente o filho 

deles, a quem chamam Ezequiel, mesmo nome de Escobar – decisão tomada 
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para compensar o fato de não conseguirem que este seja o padrinho, já que tio 

Cosme se adianta nesse sentido. 

Ainda com o filho criança Bento percebe que ele tem costume de imitar 

as pessoas e percebe nele também gestos parecidos com os de José Dias e 

Escobar. Com o tempo passa a ver nele mais gestos de Escobar. 

 Tem um pequeno flerte com Sancha, esposa de Escobar, durante um 

dia em que passam juntos em família. Sente seu contato de forma diferente e 

sente-se desleal com o amigo.  

É extremamente ciumento, desde a época do início de seu namoro já se 

imaginava matando Capitu caso esta se envolvesse com alguém. Duas cenas 

são relevantes para embasar a certeza que Bento tem da traição da esposa 

com o amigo. A primeira é a cena em que Bento descobre que Capitu conversa 

em segredo com Escobar para pedir auxílio em relação às suas economias, e a 

segunda é quando Bento chega do teatro sozinho,  já que Capitu estava doente 

e tinha decidido não ir e a encontra com Escobar no corredor de casa. Capitu 

não apresenta sinal de doença. Essas situações não parecem gerar ciúmes de 

imediato, mas são cenas que ele usa para justificar a si mesmo o sentimento 

de traição, sentindo raiva por não tê-las percebido no momento. 

 Sente ciúme de Capitu com Escobar no enterro dele, por ver a mulher 

chorar sua morte e acreditar ver nela uma dor de viúva contida por não poder 

ser aberta. Começa a enxergar em Ezequiel, Escobar. Os gestos, os olhos – 

como menciona a própria Capitu, o andar. Bento vê renascer Escobar em seu 

filho. Bento sente vontade de matar a mulher e o filho, vontade que morria 

quando via o menino aparecer com todo o carinho que sentia pelo pai.  

 Passa a sentir aversão pelo filho e evita sua companhia quando está em 

casa. Mas a distância mantida dele parece realçar para Bento a semelhança de 

Ezequiel e Escobar. 

 Pensa em suicídio. Visita a mãe, tio Cosme e prima Justina, vai ao 

teatro, compra veneno e decide colocá-lo no próprio café pela manhã. Ezequiel 

entra e decide então dar o café ao filho, mas no último instante desiste, 

beijando a cabeça do menino. Nesse momento diz ao menino que não é seu 
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pai. Decide que irá afastar Capitu e Ezequiel de si, deixando-os na Suíça. 

Bento vai à Europa algumas vezes, mas não procura a família e volta com 

notícias falsas para a família dele.  

 Quando Ezequiel o procura, já adulto, após a morte da mãe, Bento vê a 

cópia de seu amigo. Na viagem que decide fazer por países antigos, Bento 

deseja que Ezequiel morra durante o percurso para não precisar mais vê-lo. 

Sente-se cruel com esse desejo, mas Ezequiel morre realmente durante a 

viagem. Recebe dos amigos uma foto da sepultura, da inscrição e a conta das 

despesas. Diz que pagaria o triplo para não ter mais que ver Ezequiel. 

CAPITU 

Capitu tem 14 anos no início da narrativa. É vizinha de Bento e sua 

melhor amiga. Morena, de olhos claros, forte e alta, assim a descreve Bentinho. 

Bento recorda, ao se entender apaixonado, situações já vivenciadas com 

Capitu em que ela se mostrava enamorada dele, sonhava com eles sempre 

juntos, mostrando que ela já tinha consciência do sentimento entre eles.  No 

capítulo 14 ele a flagra tentando esconder um escrito no muro de sua casa:  

seus nomes. 

 Capitu consegue sair-se bem das situações em que são pegos, tendo 

sempre uma resposta rápida para disfarçar o que acontece. Age de forma 

racional, sem se deixar dominar pela emoção do momento ou logo se 

recompondo.   

 Capitu reflete bastante, é algo comum em sua personalidade, olha para 

dentro de si, segundo Bentinho. Ele também a descreve como tendo idéias 

atrevidas, hábeis, conseguindo atingir seus intentos de forma branda e 

persuasiva. É uma moça que pensa rápido e melhor do que ele. Busca fazer as 

pazes com Bento sempre que se desentendem. 

 Capitu convence Bento que José Dias é a pessoa com quem deve se 

aliar na tentativa de evitar o seminário, já que ele tem poder de persuasão e 

consegue convencer a mãe de Bentinho de seus interesses.  
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 É curiosa, gosta de aprender coisas novas, lê muito. Torna-se muito 

próxima de D Glória durante o tempo que Bento passa no seminário, tornando-

se companhia constante na casa e conquistando D Glória.  Decide concordar 

com ela sobre a ordenação de Bentinho e o convence a fingir que concorda em 

ser padre para não serem mais afastados um do outro.  

 Com a morte da mãe passa a cuidar das finanças da casa. Casa-se com 

Bento em 1865. Quer muito um filho, o qual nasce somente após 2 anos de 

casados. 

 Por ciúmes de Bento passa a sair com os braços cobertos e evita 

esperá-lo na janela. Capitu comenta com o marido, após 2 meses da morte de 

Escobar que os olhos do filho têm uma expressão estranha que só viu em um 

amigo do pai e em Escobar. 

 Capitu, percebendo que a relação complicada entre ela e o marido se 

estende, sugere colocar Ezequiel em um colégio interno de forma a terem mais 

tempo um para o outro. Ela ouve Bento dizer que Ezequiel não é seu filho. Fica 

aturdida, lívida e diz que ele nunca tinha parecido desconfiado, querendo 

entender de onde surgiu tal idéia. Ela entende que a semelhança pode ter feito 

com que pensasse isso. 

 Vai com o filho e o marido para a Europa e passa a residir na Suíça. 

Inicialmente envia cartas a Bento, mas como ele não responde da mesma 

forma, deixa de escrever. Morre na Europa sem nunca retornar ao Brasil. 

DONA GLÓRIA 

Mãe de Bento. É viúva desde os 31 anos e nunca se casou novamente. 

No início do livro tem 42 anos de idade. Mora com outros dois viúvos: tio 

Cosme e prima Justina. Faz uma promessa para o nascimento de Bento: que o 

colocaria no convento caso fosse menino e sobrevivesse, já que havia perdido 

o primeiro filho no parto. O pai nunca soube da promessa. 

É tida como santa pelo filho e por José Dias. Sofre muito com a ida do 

filho ao seminário. Com a observação de padre Cabral sobre a impossibilidade 

de se exigir que Bento tivesse vocação para padre, D Glória sente-se perdoada 
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por permitir que o filho saia sem se ordenar do seminário. Responsabiliza-se 

pela ordenação de outro menino – um órfão – no lugar de Bento, o que é 

permitido pelo bispo, de forma a conseguir cumprir sua promessa. 

Com a proximidade de Capitu passa a gostar cada vez mais dela e a 

tratá-la de forma especial, fazendo gosto em seu casamento com o filho. Morre 

após a ida de Capitu e Ezequiel para Europa. Na lápide Bento escreve “Uma 

Santa”.  

JOSÉ DIAS 

Inicia o livro com 55 anos e trabalha para a família desde a época do 

nascimento de Bento. Adora os superlativos, como diz Bentinho. Entrou para a 

família fazendo-se passar por médico homeopata e realmente curou muitas 

pessoas da febre que ocorreu na época, mas depois contou ao pai de Bento 

que não era médico. Já era parte da família e continuou, sendo nomeado por 

Bento como agregado. 

Trabalha para todos na casa, ajuda D. Glória no que é preciso, 

acompanha tio Cosme em suas defesas como advogado, cuida de seus 

papéis, toma conta de Bentinho. Sempre tem muitos elogios a todos da casa e 

muitas críticas aos de fora. 

Possui poder de persuasão sobre a família. Sempre solícito, elogiando a 

todos, seus argumentos são considerados, em especial por D. Gloria. 

É a primeira pessoa que faz um comentário sobre os olhos de Capitu, 

chamando-os de “olhos de cigana oblíqua e dissimulada” (cap. 25). Enxerga-a 

como sonsa e alguém que busca casamento na vizinhança.  É convocado por 

Bento, por intermédio de Capitu, a ajudá-lo a não ir para o seminário. Com 

Bento já no seminário, inventa um plano para tentar tirá-lo de lá e esse plano é 

baseado em uma mentira sobre a saúde de Bento – uma tosse forçada que 

José Dias diz para Bentinho simular. 

Depois traça outro plano em que iria com Bentinho até Roma pedir 

absolvição da promessa de D. Glória ao Papa, mas é Escobar quem tem a 
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ideia que serve para contentar D. Glória e tirar Bento do seminário sem torná-lo 

padre.  

José Dias incentiva o casamento de Bento e Capitu e passa a alternar 

seus dias entre a casa de D Glória e a casa de Bento, agora Dr. Santiago. 

Ajuda este em seu trabalho como advogado, inclusive conseguindo alguns 

trabalhos para ele. 

No final da vida, quando Capitu e Ezequiel estão na Europa, mora com 

Bento. Corresponde-se com Capitu e sempre pede foto de Ezequiel, mas esta 

nunca lhe foi enviada. 

PADRE CABRAL 

Professor de Bento, ensina-lhe latim, história sagrada e doutrina em 

casa até ele ir para o seminário. Também é amigo de tio Cosme. Velho, magro 

e sereno, com gosto refinado para comida. 

Ao longo da história é nomeado Protonotário Apostólico, um título que 

em nada muda as atividades do padre, mas que enche a todos na comunidade 

de orgulho. Ele mesmo fica muito orgulhoso de seu título.  

Consegue um meio-termo para a situação de Bentinho: caso não 

gostasse da vida de padre, estudaria no seminário por dois anos e voltaria sem 

se ordenar. É ele quem consulta o bispo sobre a possibilidade de ordenar um 

órfão, idéia que é aceita, liberando Bento da promessa de sua mãe.  

PRIMA JUSTINA 

Mora com D. Glória e tio Cosme. É viúva também. Bento a descreve 

como um mulher que mente sem grande culpa. Tem mais de quarenta anos, é 

magra e pálida, azeda e implicante. Fala muito bem do finado marido, mas tio 

Cosme garante que viviam brigando em vida e que passaram os últimos 6 

meses separados. Mas após a morte, ela lhe dedica boas lembranças. Não se 

faz muito próxima de D. Glória e Bento acredita que prima Justina não quer 

receber nenhum legado de sua mãe, pois não se mostra muito solícita com ela, 

apesar de parecerem ter afeição uma pela outra. 
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Prima Justina conta a Bento a conversa de José Dias com D. Glória 

sobre o seminário, dizendo crer que José Dias havia lembrado da promessa à 

mãe por maldade, por ser intrigante e bajulador. Bento pede que ela interceda 

por ele, mas ela não aceita.  

Em uma conversa com o padre Cabral na casa de D Glória, a prima 

Justina pergunta se é possível entrar no seminário e não sair padre e este 

responde que sim, dando esperanças a Bentinho.  

Prima Justina acredita que Escobar queira casar com D Glória, mas 

Bento garante nunca ter tido nenhuma expressão dele a esse respeito.  

Falece após a volta de Ezequiel para o Brasil. Quer vê-lo, mas estando 

muito doente, Bento consegue adiar a visita até sua morte.  

TIO COSME 

Mora com D. Glória desde a morte do pai de Bento. É viúvo. Advogado 

que trabalha nas causas do crime, mesma profissão seguida por Bento.  Tenta 

fazer com que Bento perca o medo de montar a cavalo colocando-o em cima 

da besta que possui e com a qual vai trabalhar todos os dias, mas o menino, 

com 9 anos, fica com muito medo, grita e é acudido pela mãe.  

Torna-se padrinho do filho de Bento e Capitu por se autonomear dessa 

forma.  

PÁDUA 

Pai de Capitu, homem baixo e gordo, ama os pássaros e trabalha na 

repartição pública do Ministério da Guerra. Mora em uma casa ao lado da casa 

de Bento, comprada com o dinheiro ganho em um bilhete de loteria.  

Trabalha como administrador da repartição no lugar do chefe por 22 

meses, quando este teve que viajar, mas, assim como quis gastar o dinheiro da 

loteria em coisas supérfluas, assim o faz com o aumento de salário que tem 

nessa época. Quando precisa devolver o cargo pensa em suicídio. A pedido de 

D. Fortunata, D. Glória conversa com ele e o faz desistir desse  intento. Com o 

tempo recupera a antiga serenidade. 
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Busca melhor posição social, seja no trabalho ou nos ritos religiosos. 

Consegue em um momento e perde em outro, o que o faz sentir-se 

constantemente humilhado. 

Demonstra carinho por Bento. Este acredita que Pádua empenhou todas 

as esperanças na relação dele com a filha e que ficou triste com a possibilidade 

de Bento tornar-se padre.  

Morre pouco tempo depois da filha casar-se com Bento. 

DONA FORTUNATA 

 Mãe de Capitu e mulher de Pádua. Capitu se parece fisicamente com a 

mãe. Terna e afetuosa com a filha e com Bento. É ela quem decide que Pádua 

tem que comprar a casa com o dinheiro ganho na loteria e, contando com a 

ajuda de D Glória para convencê-lo a isso, a casa é comprada. 

 Conta também com a ajuda de D Glória para fazer com que o marido 

desista do suicídio ao perder o posto de administrador e a remuneração 

referente a ele que assumiu por um período. 

 Falece durante o período em que Bento estuda direito.  

SANCHA 

 Tem 17 anos quando a história se inicia e é companheira de colégio de 

Capitu, tornando-se sua melhor amiga por longo período de suas vidas. É filha 

de comerciante. Quando fica doente ainda na adolescência, por ser órfã de 

mãe, o pai pede a Capitu que cuide dela e assim é feito. 

 O pai de Sancha e alguns conhecidos, segundo ele, dizem Capitu ser 

muito parecida com a mãe de Sancha, já falecida, tanto fisicamente quanto na 

maneira de ser. 

 Casa com Escobar e tem uma filha a quem também dá o nome de 

Capitu. Após a morte de Escobar vai morar com parentes no Paraná.  
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ESCOBAR 

 Seminarista amigo de Bentinho. É três anos mais velho que ele e filho de 

um advogado, aparentado de um comerciante, cuja profissão segue. É descrito 

como “[...] esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos” (cap. 56). Não olha nos 

olhos, não aperta bem as mãos, não é claro na fala. Tem o hábito de refletir 

bastante. É polido. Tem uma irmã que morre durante sua estadia no seminário. 

 Pede explicações e detalhes sobre as coisas e os decora. Bento o 

descreve como capaz de mudar seus modos quando quer, portando-se da 

melhor forma em cada momento. Vai entrando na vida de Bento e se fazendo 

presente. Mostra-se muito interessado, segundo Bentinho, em entender a 

herança de Bento, com os escravos, casas e rendimento com aluguéis.  

 Escobar tem a idéia de que D Glória adote um órfão e o faça padre, 

cumprindo assim sua promessa de ordenar um padre e livrando Bento desta.  

 Melhor amigo de Bento, é querido por todos em sua família. Saindo do 

seminário começa a trabalhar com o que deseja, tornando-se comerciante de 

café. Aceita dinheiro emprestado de D Glória para iniciar a vida e o devolve 

assim que pode.  

  Fica bastante próximo também do pai de Sancha, melhor amiga de 

Capitu e casa-se com ela, com quem tem uma filha também chamada Capitu. 

Chama Capitu de cunhadinha.  

 Morre afogado no mar, deixando a mulher e a filha ainda pequena. 

Costumava nadar em mar bravio, mas se arrisca mais do que devia e acaba 

morrendo.  

EZEQUIEL 

Filho único de Bento e Capitu. Nasce após bastante tempo do 

casamento de seus pais.  Tem o mesmo nome de Escobar, amigo de Bento. O 

pai o descreve como bonito, de olhos claros e inquietos.  

É também pensativo, calado e curioso, do mesmo modo que a mãe 

desde pequena. É agitado e ativo. 
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Vai morar na Europa com a mãe por decisão de Bento. Procura o pai 

logo após a morte da mãe. Estuda arqueologia, quer conhecer lugares antigos.  

Seis meses depois de chegar, decide fazer uma viagem com amigos da 

universidade pela Grécia, Egito e Palestina. Vai com recursos de Bento e morre 

na viagem de febre tifóide, sendo enterrado nos arredores de Jerusalém. Na 

lápide, os amigos escrevem: “Tu eras perfeito em teus caminhos” (MACHADO 

DE ASSIS, 1899, cap. 146), citação, segundo Bento, retirada da bíblia e 

referente ao profeta Ezequiel.  
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8.  ANÁLISE   

 

A ficção machadiana constitui, pelo equilíbrio formal que atingiu, um 

dos caminhos permanentes da prosa brasileira na direção da 

profundidade e da universalidade. Mas não deve ser transformada em 

ídolo; isso não conviria a um autor que fez da literatura uma recusa 

assídua de todos os mitos. (BOSI, 1989, p. 203).  

 

 8.1. REVISÃO DA LITERATURA 

 Alguns trabalhos realizados sobre a obra de Machado de Assis são de 

especial interesse para a análise junguiana do livro Dom Casmurro. São 

trabalhos que retratam aspectos importantes sobre a dinâmica psíquica dos 

personagens ou esclarecem questões referentes a relação existente entre 

homem e mulher na época. 

 Rangel (2000) aponta a direção que Machado vinha tomando em suas 

obras desde o Romantismo. A autora comenta que, diferentemente de outros 

escritores da época, Machado de Assis destaca suas heroínas e essa 

característica vai se intensificando no decorrer de seu trabalho. As 

personagens femininas são fortes, conduzem à ação. 

Já Gualda (2007) aponta que as personagens femininas nos livros 

publicados no século XIX são colocadas em uma posição de inferioridade em 

relação aos homens, retratando a sociedade. Para ela, os autores impõem um 

padrão de comportamento que corrobora com a manutenção do status quo, 

traduzido nas punições sofridas pelas personagens por conta de suas 

transgressões. A autora aponta que Capitu, por exemplo, é punida com o 

silenciamento, não podendo se defender por ser retirada de cena na obra.  

No mesmo caminho vem o trabalho de Andrade e Oliveira (2010) que 

aponta as personagens femininas sempre como aquelas que procuram tirar 

proveito das relações amorosas, subordinadas às convenções sociais como 

casamentos por interesse, já que este era uma das únicas possibilidades de 

ascensão social para as mulheres nessa época. Os autores apontam que 

Capitu é uma personagem multifacetada que representa a impossibilidade dos 
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homens de confiarem nas mulheres, uma visão masculina sobre o universo 

feminino na época. Capitu, assim, encarna o feminino não confiável que gera 

tanto medo nos homens.  

 Megid (2008) corrobora essa idéia e analisa que, em Iaiá Garcia, pode-

se perceber que as mulheres da época que agissem de forma contrária ao 

esperado eram vistas como prostitutas, indecentes. A autora cita que, inclusive, 

existiam muitos artigos nos jornais da época que traziam essa idéia. Assim, 

Estela, a protagonista do romance, pode ser vista como uma mulher resignada 

à sua época histórica em boa parte do conto, mas que, ao mesmo tempo, 

busca seu próprio caminho. 

Gualda (2007) e Megid (2008) concordam então, com a questão de que 

apesar de as personagens machadianas, em um primeiro momento, 

respeitarem o lugar reservado às mulheres da época, também possuem a 

possibilidade de transpor o estabelecido. Estela busca uma inserção no 

mercado de trabalho e consegue, tornando-se professora, uma das poucas 

profissões possíveis na época ao público feminino.  Capitu, por sua vez, é uma 

mulher perigosa e ambígua, que em seu discurso impõe uma nova ordem, 

segundo Gualda (2007).  

Megid (2011) reitera que Machado consegue colocar em seu discurso 

questões que transcendem a visão tradicional e mostram espaços possíveis e 

não comuns de ação. Ela aponta a história de Sofia, personagem de Quincas 

Borba, que conquista sua independência através da criação de uma 

associação de caridade, outro possível espaço de inserção social para as 

mulheres da época. Mostra que Sofia expõe suas opiniões e discorda do 

marido; é vista como má e vingativa, mas é a personagem que conquista seus 

objetivos, sendo um exemplo de mulher que se distancia do modelo tradicional.  

Coimbra (2007) coincide com as questões propostas anteriormente de 

que Machado retrata mulheres que incomodam com suas posturas, idéias e 

reivindicações. Para a autora, o século XIX foi um momento de grandes 

transformações e todas foram retratadas por Machado, não podendo ser 

diferente na questão das mulheres.  
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Primi (2004) traz que Machado de Assis narra suas histórias através de 

um homem, mas que tem nas mulheres suas personagens principais. Elas são 

importantes e mais complexas do que os homens, possuem certa autonomia, 

apesar de agirem em função do masculino. Os narradores são homens, o que, 

segundo a autora, é uma “[...] artimanha de Machado em ficcionalizar o silêncio 

feminino” (p. 23), conduzindo o leitor a enfrentar a posição do feminino na 

sociedade. “O gênero masculino, que é considerado padrão em nossa cultura, 

vai sendo substituído pelo feminino, numa inteligente crítica às normas 

determinantes.” (p. 23). É uma forma que Machado encontrou de colocar sua 

crítica à sociedade da época. 

É importante também entendermos a psique de Bentinho ou Dom 

Casmurro. Para tal, o trabalho de Grinberg (2000) é de extremo auxílio.  O 

autor escreve um artigo analisando o personagem Bentinho da obra Dom 

Casmurro a partir da teoria analítica. Para ele, Bento tem a personalidade 

caracterizada por aspectos do puer aeternus que usa predominantemente a 

projeção patológica como mecanismo de defesa. Capitu é a depositária da 

projeção negativa da anima de Bentinho provinda de uma relação simbiótica 

com a mãe de quem nunca se desvencilhou. O autor aponta que Bentinho 

deveria, em determinado momento, confrontar-se com seu complexo de 

inferioridade, gerador de seu ciúme, mas sucumbe a sua imaginação e termina 

a história tendo sua relação com a anima representada por Capitu sem grandes 

transformações, permanecendo indiferenciada. 

Para Grinberg (2000) Capitu despertaria a possibilidade de crescer em 

Bentinho, mas também era sentida como ameaçadora por fazê-lo entrar em 

contato com seus aspectos inconscientes. É Capitu quem o impulsiona a sair 

da simbiose materna ao exigir dele ação contrária à vontade da mãe, que era a 

de Bento tornar-se padre. Sacchetto (2005) aponta que: “Se D. Glória é santa e 

se Capitu se contrapõe a ela, há muito de diabólico, de demoníaco em Capitu.” 

(p. 63). 

Grinberg (2000) afirma que Bentinho não conseguiu amadurecer e ter 

um contato saudável com sua anima. Silva (2008) também aponta essa 

questão em Camilo, personagem principal do conto A Cartomante, e comenta 
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que o contato pouco estabelecido com sua anima o leva, pela falta de 

consciência, à morte. Aguiar (2004) reforça que Camilo não tinha vontade 

própria, nem mesmo para se salvar da morte.  

Bento, segundo Grinberg (2000), segue Capitu – representante de sua 

anima – até onde deveria se confrontar com sua sombra, mas sucumbe à 

própria imaginação, sendo esta sua única companheira constante, além de um 

criado, pelo resto de sua vida.  

 

Pode-se interpretar sua relação com a imaginação companheira 

como a própria serpente, a imagem de uma anima que permaneceu 

indiferenciada. Como depositária dessa projeção de anima negativa, 

Capitu termina exilada na Europa. (Grinberg, 2000, p. 75). 

 

No relacionamento amoroso, o feminino no homem e o masculino na 

mulher é ativado através da constelação arquetípica de anima/us, ou seja, a 

relação com o outro propicia um alargamento da consciência através da 

constante integração de conteúdos arquetípicos projetados no parceiro. A 

anima indiferenciada, pouco integrada à consciência, provoca emoções 

indiferenciadas no homem e o mesmo ocorre na mulher. Bentinho sente muito 

ciúme de Capitu. Bandeli, Cardoso e Dalco (2003) apontam que o ciúme pode 

ser entendido como a “[...] projeção de uma anima ou animus mal desenvolvido 

ou subdesenvolvido, mas pode ser também projeção da sombra” (p. 124).  

Grinberg (2000) aponta que o ciúme patológico se caracteriza por uma 

“[...] preocupação exagerada, fruto de uma desconfiança excessiva, irracional e 

descontextualizada [...]” (p. 69). Para Bendeli, Cardoso e Dalco (2003) o ciúme 

patológico, também conhecido por Síndrome de Otelo, se caracteriza por uma 

tentativa de controle total sobre o companheiro, com pensamentos destrutivos, 

imagens repetitivas e intrusivas que podem levar a assassinato e/ou suicídio.  

Grinberg (2000) nos lembra que o ódio que Bentinho sentiu de Capitu 

lhe trazia sentimentos imensamente destrutivos, tais como fantasias de suicídio 
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e homicídio. Para o autor, ciúme se relaciona com baixa autoestima e, portanto, 

com um complexo de inferioridade. 

Sacchetto (2005) reitera que a negação do filho também demonstra a 

negação da sombra por Bento, já que a criança é a representação dele com 

aspectos de seu feminino, Capitu. Para a autora, Bento tenta, na adolescência, 

opor-se ao desejo materno e não se tornar padre, mas esse ímpeto não 

perdura em sua vida.  

Para Roncari (2004) a dificuldade de Bento estava em entender que 

Capitu não era um reflexo seu, mas uma pessoa, com vontades e ideais: “[...] 

alguém que não fosse o seu próprio reflexo, como lia no simulacro dos retratos 

a entrega e sujeição da mãe ao pai.” (p. 94)  

Wahba (2004) faz uma leitura de Brás Cubas e aponta que Machado faz 

uma crítica à sociedade, trazendo o personagem principal dessa obra como um 

exemplo de uma vida pautada pela persona, sem atender à interioridade, tendo 

sua anima pouco diferenciada projetada nas mulheres com quem se relaciona. 

Virgília, na obra, representa, para a autora, o papel que cabia às mulheres da 

época que, por conta da dependência de seus maridos, somente conseguiam a 

afirmação de seus lugares na sociedade às custas de engano e exibição. 

A autora descreve a hipocrisia que aparece nos heróis enfraquecidos 

cuja preocupação é obter vantagens. A hipocrisia é o instrumento de interação 

social, a mentira faz parte da realidade e a consciência é rebaixada, ninguém 

quer conhecer o outro e tampouco a si mesmo. A autora descreve personagens 

na referida obra e em diversos contos que não conseguem se tornar quem são 

de verdade, restando a mentira, o engano, o oportunismo. Wahba traz a 

importância da diferenciação da identidade pessoal da social e aponta um 

caminho, unindo o realismo com a metáfora e o humor, onde descreve, a partir 

da análise machadiana, maneiras possíveis de tornar-se verdadeiro. 

Sacchetto (2005) comenta sobre o capítulo em que Bento compara a 

vida com a ópera. Para ela, o narrador descreve a vida como uma 

representação, um fingimento.  
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Essa preocupação com a aparência, com o status social, Roncari (2004) 

afirma estar presente em Dom Casmurro, em especial, quando Bento decide 

deixar Capitu e Ezequiel na Suíça salvando sua imagem frente a sociedade. 

Também Bosi (1999) aponta que Capitu mostra-se impaciente na lua-de-mel 

para voltar à sociedade e mostrar a todos seu status de casada, já que “Não 

lhe bastava ser casada entre quatro paredes e algumas árvores; precisava do 

resto do mundo também.” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 102). 

Para Sacchetto (2005) o naufrágio do casamento de Bento e Capitu vem 

após o afogamento de Escobar, porque, com a morte do amigo, Bento sente-se 

incapaz de lidar com a vida, com suas inseguranças. Escobar era seu apoio e 

tinha se tornado uma referência masculina para ele.  

 

8.2. ANÁLISE DA OBRA  
 

1ª PARTE: FASE REFERENTE A INFÂNCIA DE BENTO E CAPITU. 

SUAS DESCOBERTAS, RELAÇÃO COM FAMILIARES ATÉ A ENTRADA DE 

BENTINHO NO SEMINÁRIO. 
 

 A principal personagem feminina da obra Dom Casmurro é Capitu, mas 

não é a única. Outras mulheres são importantes tanto para o desenrolar da 

história quanto para entendermos a expressão do feminino que se encontra no 

livro. 
 

Capitu, no início da história, tem 14 anos, é uma adolescente. Vive com 

os pais e não estuda mais, pois já finalizou os estudos esperados para uma 

menina. Da mesma forma que a grande maioria das meninas da época, Capitu 

é educada para o casamento. No século XIX as meninas não tinham a 

possibilidade de estudar da mesma forma que os homens. A eles era possível 

cursar uma universidade entre as áreas disponíveis na época, porém às 

mulheres cabia o casamento ou, no máximo, o magistério, conforme apontado 

por Maia (2008), Megid (2008) e Coimbra (2007).  

O fato de se acreditar que as mulheres deveriam escolher entre ser uma 

profissional ou ser uma boa esposa e mãe nos dá uma ideia da dificuldade 
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encontrada pelas mulheres em optar por uma carreira. Caso optassem, 

possivelmente não seriam consideradas socialmente como boas esposas em 

potencial, o que prejudicaria suas vidas e as de suas famílias. O casamento 

era, sem dúvida, a forma mais segura de garantir uma vida tranquila e de 

conquistar uma determinada posição na sociedade.  

A expressão arquetípica do feminino representada pela deusa Hera, a 

deusa do casamento, era, portanto, a expressão mais próxima do esperado na 

sociedade brasileira do século XIX. Conforme explicitado no capítulo IV, as 

mulheres que possuem essa expressão do feminino mais próxima da 

consciência têm, como foco principal de suas vidas a relação conjugal. Essa 

era a persona10 esperada para as mulheres da época. 

Na primeira parte da história é apresentada a maioria dos personagens 

do livro. Podemos perceber que as mulheres da obra – D. Glória, D. Fortunata, 

prima Justina e, inclusive Capitu - apesar de adolescente - se apresentam 

como mulheres-Hera, ou seja, mulheres que percebem a relação conjugal ou o 

casamento como a questão central de suas vidas.  

D. Glória, mãe de Bento, fica viúva aos 31 anos e vive, a partir de então, 

sendo somente mãe de Bento e viúva de seu marido. Bento comenta que ela 

buscava parecer mais velha e menos bonita do que era, não se enfeitava, não 

chamava a atenção para si e tinha como única preocupação o seu filho. Assim, 

além de Hera podemos verificar que a outra possibilidade bem aceita 

socialmente de expressão do feminino era a representada pela deusa Deméter.  

Deméter como deusa maternal representa mulheres que precisam da 

maternidade para se sentirem completas. O cuidado com o outro é sua 

principal preocupação, mas não podemos esquecer de seu lado dominador e 

castrador com os filhos (BARBOSA, 2010 e BOLEN, 2005). Podemos perceber 

essas características de forma muito marcante na personalidade de D. Glória, 

                                                           
10 Termo junguiano que se refere à máscara usada pelas pessoas nas relações interpessoais. 
Relacionada à maneira como a pessoa quer ser vista pelos outros. O indivíduo “[...] veste uma 
máscara que sabe corresponder, por um lado, às suas intenções e, por outro, às exigências e 
opiniões do meio ambiente, prevalecendo ora um ora outra no momento” (JUNG, [1921] 2009, 
§754, p. 389). 
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mãe muito zelosa, mas também muito dominadora. Com essas características, 

era considerada uma santa.  

A sociedade brasileira da época, então, permitia a expressão das 

características que representam Hera e Deméter, porém outras expressões do 

feminino não eram aceitas da mesma forma. As mulheres existiam em relação 

ao seu casamento, ao homem que estivesse ao lado delas, e somente por 

conta dessa relação. Assim acontece com D Gloria; que passa a vida sendo 

viúva; com prima Justina; com D Fortunata e mesmo com Capitu que, nesse 

momento, vive para a relação que estabelece com Bentinho, sendo essa sua 

principal preocupação.  

A obra Dom Casmurro, inclusive, chama a atenção pela predominância 

de capítulos que tem como tema principal alguma figura masculina em 

contraponto com poucos espaços destinados inicialmente a uma personagem 

mulher. Na época, os homens podiam se expressar, porém o mesmo não era 

permitido às mulheres e isso fica bastante claro na forma como o texto se 

constrói. Podemos perceber essa supremacia masculina, por exemplo, no fato 

de Capitu insistir na ideia de que somente José Dias poderia auxiliá-los no 

plano de impedir que Bento fosse para o seminário. José Dias é empregado da 

família, um agregado que vive com eles há muitos anos e entrou para a família 

após se apresentar como médico homeopata e curar alguns doentes. Porém, 

na realidade, José Dias não é médico e assumiu sua mentira para a família, 

que o acolheu mesmo assim. Apesar dessas questões, Capitu ainda acredita 

que José Dias possui maior influência sobre D. Glória do que a prima Justina 

que também vive com eles. Esta, inclusive, se recusa a conversar com D. 

Glória sobre o fato. Apesar de não ser parte da família e da sua mentira inicial, 

José Dias, como homem, possui maior influência sobre D. Glória que a prima. 

O próprio José Dias acredita ser capaz de auxiliar Bento em seu intento. 

Dom Casmurro, como obra literária, retrata a sociedade do século XIX. 

Gualda (2007) e Andrade e Oliveira (2010) apontam que as personagens 

mulheres retratadas nas obras do referido século traduziam a sociedade da 

época. Podemos perceber que Capitu, nesse momento da obra, se apresenta 

em conformidade com os padrões da época, realizando seus estudos da forma 
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que eram concebidos para uma mulher e buscando uma relação em que 

pudesse elevar socialmente sua posição.  

A família de Capitu também espera ansiosamente pelo casamento da 

filha, segundo a narrativa de Bento. Em dois momentos, ele comenta sobre 

entender a si mesmo como o bilhete de loteria do pai de Capitu, que poderia 

sair premiado ou em branco, dependendo de ele aceitar casar-se com ela ou 

tornar-se padre. A primeira vez em que faz essa relação é no capítulo 52,  onde 

narra o momento em que Pádua procura por Bentinho para se despedir antes 

de este ir para o seminário. O comentário que faz deixa clara a forma como 

acredita ser visto pelo pai de Capitu: 

 

Tinha os olhos úmidos deveras; levava a cara dos desenganados, 

como quem empregou em um só bilhete todas as suas economias de 

esperanças, e vê sair branco o maldito número, - um número tão 

bonito! (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 52). 

 

O segundo momento em que Bento se refere ao bilhete de loteria é 

quando narra um sonho, já estando no seminário, em que busca Capitu e a 

encontra junto ao pai que está com um bilhete de loteria nas mãos, enxugando 

os olhos por saber que o bilhete saíra em branco. 

Porém, sabemos que Capitu possui uma personalidade que abarca muito 

mais características além das já citadas. Andrade e Oliveira (2010) também 

comentam sobre a multiplicidade apresentada por Capitu em sua 

personalidade. Capitu é descrita com algumas nuances que a diferencia das 

outras personagens. Bentinho se refere, por exemplo, à curiosidade de Capitu 

com todos os assuntos que não conhece. Bento descreve as curiosidades de 

Capitu no capítulo 31, reforçando a constante vontade de aprender da 

personagem: aprendeu renda com prima Justina, gamão com tio Cosme, 

música, buscava notícias tanto do passado quanto dos dias em que vivia. 

Essas características já não cabem às representadas pelas deusas Hera 

e Deméter. Capitu incorpora aspectos relacionados à deusa Atená – astúcia, 
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inteligência, planejamento, justiça, argumentação e apaziguamento. É bastante 

reflexiva, elabora planos para tentar impedir que Bentinho entre no seminário e 

se torne padre; convence o namorado sobre o que dizer, a quem e em que 

momento; consegue controlar as próprias emoções sem se deixar dominar por 

elas e sempre busca fazer as pazes com Bentinho após qualquer 

desentendimento entre eles.  

Esses são alguns exemplos do comportamento de Capitu que passa a se 

tornar mais evidente no decorrer da história a partir do adensamento da 

personalidade da personagem. Também podemos notar que Capitu apresenta 

características da deusa Afrodite, na descrição de Bentinho. Ele deixa claro 

que Capitu o encanta, o seduz. Porém, neste momento, essas características 

são ainda pouco marcantes. 

A descrição dos olhos de Capitu merece destaque. José Dias a descreve 

como tendo olhos de cigana oblíqua e dissimulada; Bento enxerga nela olhos 

de ressaca. Os olhos são entendidos, popularmente, como as janelas da alma, 

eles revelam. Chevalier e Gheerbrant (2005) destacam que o significado de 

olho perpassa a ideia de fonte, essência e que é considerado poderoso. O 

olhar, inclusive pode ser “[...] dotado de um poder mágico, que lhe confere uma 

terrível eficácia. O olhar é o instrumento das ordens interiores: ele mata, 

fascina, fulmina, seduz, assim como exprime” (p. 653).  

Os olhos de Capitu, que a revelam, a exprimem, são descritos como os 

de cigana oblíqua e dissimulada, em um primeiro momento. Cigano, no 

dicionário da língua portuguesa Aurélio Ferreira (2010) é definido como 

“Indivíduo de um povo nômade, que tem um código ético próprio [...] homem de 

vida incerta” (p. 164). Oblíquo significa, no mesmo dicionário, “[...] inclinado, 

torto, em que há incorreção, ardil: conduta oblíqua” (p. 539). Isso nos dá a 

entender a maneira como José Dias enxergava a menina Capitu: a falsidade, a 

falta de escrúpulos eram vistas como características da personagem.  

Bento garante não entender o significado da palavra oblíqua, mas  

conhece o que significa dissimulada e decide ver se percebe os olhos da 

amada dessa forma. Ao observar, chega à definição de “olhos de ressaca”. O 

termo ressaca, no dicionário Aurélio Ferreira (2010, p. 663) é definido como 
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“Refluxo de uma vaga, ou o encontro dele com uma nova onda [...] 

inconstância, volubilidade, indisposição que, por vezes, se segue à 

embriaguez”. Bosi (1999) nos lembra que prima Justina percebia que Capitu e 

Escobar tinham o mesmo olhar, olhar de quem nada deixa escapar, de 

interesse.  

Podemos pensar o que Bentinho quis dizer com essa definição. Ele nos 

diz, no cap. 32, que os olhos de Capitu revelam algo que captura, que arrasta 

para dentro, como a ressaca do mar. 

 

Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela 

feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e enérgico, uma 

força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia, 

nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras 

partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados 

pelos ombros; mas tão depressa buscava as pupilas, a onda que saía 

delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, 

puxar-me e tragar-me. (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 32). 

 

Nesse momento do texto já se faz presente a ideia da complexidade que 

compõe a personagem Capitu e o perigo que ela simboliza para a consciência 

de Bentinho, como apontam Gualda (2007), Whitmont (1991) e Neumann 

(2000). Gualda (2007) descreve Capitu, em seu trabalho, exatamente como 

uma mulher perigosa. O feminino quando não bem integrado torna-se 

ameaçador e pode provocar destruição. Pensando no perigo e ambiguidade 

que Capitu representa, é importante trazermos os estudos de Whitmont (1991) 

e Neumann (2000) onde o feminino é entendido como um aspecto da psique 

humana individual e coletiva, portanto intrínseco à cultura.  

Para Neumann (2000) o feminino provoca mudança por ser estranho à 

consciência. Capitu é uma figura de anima que gera medo, que pode tanto 

paralisar, prejudicar o desenvolvimento da psique autônoma quanto levar à 

loucura. Bentinho aqui já começa a desenhar sua expressão como homem: 

dependente da mãe, com ego mais infantilizado, com medo de ficar preso à 
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mãe. Com um desenvolvimento egóico tão pouco fortalecido, é natural, como 

aponta Neumann (2000) e Whitmont (1991) que Bentinho sinta-se 

amedrontado com a possibilidade de regressão total ao materno, ao feminino 

devorador que impede o desenvolvimento.   A anima é sentida então como 

aquela que ameaça, que o leva à loucura, ao desatino, que o comanda, que o 

engana, aquela em quem não se pode confiar. 

Capitu vai se tornando o oposto de D. Glória e como aponta Sacchetto 

(2005), “Se D. Glória é santa e se Capitu se contrapõe a ela, há muito de 

diabólico, de demoníaco em Capitu.” (p. 63).  

Bento e Capitu estão apaixonados e a paixão arrebata, tem uma força 

que atrái um ao outro, podendo levar um a se perder no outro. A força do amor 

de Bentinho e Capitu é confirmada no juramento – cap. 48 – que fazem ao 

perceberem que Bentinho iria, de qualquer forma, para o seminário. O 

juramento é chamado de juramento do poço. Poço simboliza, segundo 

Chevalier e Gheerbrant (2005), a síntese entre céu, inferno e terra; água, terra 

e ar; a abundância e a fonte da vida. Possui um caráter sagrado, é “[...] símbolo 

de segredo, de dissimulação [...] do conhecimento, onde a borda é segredo e a 

profundidade, silêncio.” (p. 726). É interessante pensarmos que os 

personagens escolhem um símbolo tão rico para seu juramento, como se 

buscassem as forças do ar, da terra e da água, dos homens e do espírito para 

consagrá-lo. Dessa forma, a relação entre os personagens se torna mais 

concretizada a partir desse fato; eles acreditam que nada poderá separá-los. 

A força presente nas personagens mulheres da obra machadiana pode 

ser percebida em algumas passagens do livro como nessas apontadas sobre 

Capitu, como aponta Rangel (2000). D. Fortunata também exemplifica essa 

força quando consegue comprar a casa com o dinheiro que seu marido ganhou 

na loteria, apesar de ele não querer gastar com isso. D. Glória é quem a ajuda 

nesse intento e também é quem ajuda Pádua a retomar à vida quando ele 

perde o cargo de chefe que havia assumido interinamente e se entrega à 

depressão. 

Podemos perceber o poder oculto das mulheres retratadas na obra: elas 

conquistam o que desejam sem explicitar claramente o que querem. A força da 
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mulher vai se impondo sutilmente aos homens para que seus objetivos sejam 

alcançados. Isso nos auxilia a entender o medo do feminino que na obra é 

retratado, por exemplo, no sentimento de impotência de Bento frente a Capitu, 

ou mesmo frente a sua mãe.  

Ao pensarmos sobre os personagens homens que se apresentam nessa 

primeira etapa do livro, encontramos o pai morto de Bentinho; o pai frágil, com 

pouca estrutura psíquica de Capitu; tio Cosme, que praticamente não tem 

destaque na história e José Dias, que se coloca de forma submissa, até por 

sua posição, frente a todos da família.  Assim, podemos notar que a força 

psíquica, a estrutura da família e das relações se constitui através das 

mulheres, mas isso se apresenta na obra de forma muito sutil, ainda à parte da 

consciência, o mesmo lugar ocupado pelo feminino na época. A voz da mulher 

se exprime através da relação que ela consegue estabelecer com os homens 

ao seu redor. 

Essas situações mostram a maneira sutil, mas, ao mesmo tempo, 

marcante que Machado encontra de exprimir sua forma de entender questões 

importantes como a posição da mulher e a construção da sociedade em que 

vivia. Sua maneira de enxergar o contexto perpassa a história, através de 

comentários, de pequenas ironias, pequenos detalhes e marca o desenrolar da 

obra. 

A sociedade da época era baseada em preceitos oriundos da Europa. 

Buscava-se a modernização que havia ocorrido na Europa, porém, ao mesmo 

tempo, a população mais pobre, composta em especial por ex-escravos sem 

ocupação na maioria, era isolada nos morros, onde viviam de forma insalubre. 

Era uma dicotomia presente na realidade brasileira. E foi em um desses morros 

que nasceu e viveu, durante muito tempo, Machado de Assis. (D’INCAO, 2011 

e CASTELLO, 2008) 

Machado apresenta um capítulo que, em um primeiro olhar, pode 

parecer solto no texto, sem importância para o desenrolar da história, mas que, 

na verdade, descreve essa dicotomia, essa relação oposta entre aparência e 

realidade.  
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O capítulo, em questão chama-se A Ópera – capítulo 9 – onde Bentinho 

afirma ter aceitado a forma de enxergar a vida proposta por um amigo tenor. 

Esse amigo entende a vida como se fosse uma ópera escrita por Deus, o qual 

não quis se responsabilizar por ela e permitiu que satanás a executasse, porém 

fora do céu. Para isso foi criado este planeta. Deus inclusive não quis ouvir 

nem participar de nada e disso resultaram alguns problemas, obviamente, mas 

a peça continua a ser executada enquanto durar o teatro – o planeta em que 

vivemos. Sacchetto (2005) aponta que essa é a forma como Bento já nos 

permite entender, desde o início da obra, que vive e narra mentiras e ilusões, 

tal qual ocorre em uma peça, onde nada é verdadeiro. 

Essa pode ser uma forma de entendermos o capítulo, porém também 

podemos entendê-lo como uma metáfora que Machado utiliza para nos 

descrever a sociedade da época em que a aparência, o estereótipo ou, na 

linguagem junguiana – a persona – é questão de maior importância. As 

pessoas precisavam demonstrar determinadas características que seriam bem 

aceitas, mesmo que não correspondessem a quem eram realmente e, isso 

pode se assemelhar ao teatro. Persona, inclusive, é um termo grego utilizado 

para designar as máscaras utilizadas pelos atores em suas peças. O abandono 

de Deus nos faz pensar no desamparo humano que, não podendo contar com 

o apoio divino, deve se responsabilizar inteiramente por seus valores e 

condutas. 

Já o feminino desintegrado da consciência, representado pela força 

oculta das mulheres retratadas na obra, possui uma força ameaçadora ao 

status quo. Em contraposição à persona, temos os arquétipos da anima/us. A 

anima, para o homem, é inicialmente projetada na mãe e, em seguida, na 

parceira amorosa, que se torna a figura mais proeminente do sexo oposto na 

vida do indivíduo.  Através da relação verdadeira com o outro, é possível a 

integração de aspectos inconscientes inicialmente projetados na parceira, em 

sua própria consciência. O mesmo ocorre com a mulher. Assim, podemos 

entender que a sociedade sente-se ameaçada como um todo por esse feminino 

desintegrado e, portanto, ameaçador. (WHITMONT, 1991 e NEUMANN, 2000). 

Do mesmo modo que o homem sente que pode perder-se diante desse 
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feminino distante da consciência, o mesmo medo aparece socialmente. O 

medo de regressão de todo o processo civilizatório. 

A importância dada à persona é demonstrada na obra, por exemplo, no 

cap. 35 – O Protonotário Apostólico – quando se percebe a felicidade que 

padre Cabral sente pelo título recebido, mesmo não havendo nenhuma 

mudança significativa em sua vida profissional, ou no cap. 16 – O 

Administrador Interino – onde se narra a vergonha sentida por Pádua por ter 

que devolver um cargo assumido por tempo limitado e voltar ao cargo anterior. 

Essa dicotomia também nos mostra a tensão interna do narrador, já que 

ao entender a vida e, portanto a si mesmo dessa forma, Bento coloca-se entre 

dois opostos, tensionado entre o céu e o inferno, entre Deus e satanás, entre a 

vontade da mãe e Capitu. Nesse capítulo, Bento deixa claro que não é possível 

uma integração entre esses opostos – Deus recusa-se a participar da execução 

da obra, deixando-a por conta de satanás – já antecipando o desenrolar da 

história. 

 

2ª PARTE: FASE DEDICADA A ADOLESCÊNCIA DOS 

PERSONAGENS PRINCIPAIS: DESDE A ENTRADA NO SEMINÁRIO ATÉ O 

CASAMENTO DE BENTO E CAPITU. 
 

Com a certeza da entrada de Bento no seminário, Capitu passa a 

frequentar mais assiduamente a casa do vizinho para fazer companhia a D 

Glória. Isso acontece mesmo antes de Bento começar seus estudos. 

 

[...] O que unicamente digo aqui é que, ao passo que nos prendíamos 

um ao outro, ela ia prendendo minha mãe, fez-se mais assídua e 

terna, vivia ao pé dela, com os olhos nela[...] (MACHADO DE ASSIS, 

[1899] 1997, cap. 50). 

 

Bento ressalta que a mãe passa a gostar mais de Capitu, a ver nela 

características positivas que inicialmente não percebia. Durante a construção 

dessa fase da obra, o narrador clarifica que Capitu age dessa maneira com o 
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intuito de se aproximar de sua família, conquistar a confiança de todos e, com 

isso, possibilitar mais facilmente a ligação deles quando Bento sair do 

seminário sem ordenar-se. D. Glória, segundo Bento, começa a enxergar na 

menina uma filha e a possibilidade de ter, com a união dela com seu filho, 

Bento presente de volta em sua vida.  

A ida ao seminário não parece agradar D. Glória. Porém ela se vê presa 

a sua promessa. No capítulo 67, por exemplo, após a ida de Bento ao 

seminário, D. Glória fica doente e decide chamar o filho de volta para casa até 

sua recuperação, por medo de morrer sem vê-lo novamente. Podemos pensar 

na dificuldade dessa mãe em separar-se de seu filho que até então esteve 

sempre ao seu lado, inclusive durante seus estudos iniciais, que realizou em 

casa. D. Glória é uma mulher que representa as características da deusa 

Deméter e Hera, conforme também já constatado na primeira fase da obra. 

Podemos perceber isso, por exemplo, na maneira como D. Glória vive após a 

morte de seu marido: dos aluguéis de casas e escravos deixados por ele e 

dedicando-se exclusivamente às funções de dona de casa e mãe.   

Essa atitude de D. Glória é a esperada para as mulheres da época. Elas 

deveriam cuidar do lar, dos filhos, do marido, da família, de si mesmas de 

forma a apresentarem-se socialmente como requeria a posição do marido, 

segundo D’Incao (2011), Muzart (1990) e Coimbra (2007). É como age a mãe 

de Bentinho, como viúva e sem vaidades, respeitando a posição social que lhe 

cabe e agindo conforme o esperado pela sociedade. D. Glória vive a viuvez 

como viveria o casamento. Características que definem a deusa Hera estão 

marcantemente presentes em sua psique bem como aquelas referentes à 

deusa Deméter. 

 Em conformidade à necessidade de cuidado e proximidade, aparece 

Capitu, colocando-se em uma função filial. No momento em que perde a 

companhia e a possibilidade de cuidado constante com seu filho, Capitu surge, 

requerendo a atenção de D. Glória. Capitu vivencia com a mãe de Bentinho um 

aspecto que podemos entender como referente à deusa Coré-Perséfone, 

fazendo uma díade com a futura sogra que permite uma ligação muito 

particular entre elas.  
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Mulheres que possuem características da deusa Deméter em sua 

consciência tão marcantemente quanto D. Glória sentem que a vida perdeu seu 

sentido quando os filhos crescem e deixam de precisar continuamente delas. A 

saída dos filhos da dinâmica familiar contínua pode gerar muita tristeza nas 

mães, em especial nas mães-Deméter. São mulheres que, ao perderem seu 

significado como mães cuidadoras, podem ficar muito tristes, inclusive doentes 

pela perda da função social a qual se destinam. Essa tristeza, essa perda de 

sentido é vivida intensamente por D. Glória, aplacada somente, segundo o 

narrador, pela constante presença de Capitu. 

Nesse momento Capitu se faz presente e ocupa o espaço livre deixado 

por Bentinho. É uma menina que tem a mesma idade de Bentinho e cresceu 

com ele. Passa a frequentar a casa de D. Glória todos os dias. Capitu vivencia 

um aspecto da deusa Coré-Perséfone nessa relação, a deusa-filha que 

simboliza a eterna juventude e potencial. São mulheres que sentem-se 

invadidas por emoções e intuições que não conseguem controlar, conforme 

nos explica Souza, 2010.  

Capitu, ao que podemos perceber, não tem características claramente 

relacionadas à deusa Perséfone atualizadas em sua psique. Porém vivencia 

com D. Glória, ao agir como sua filha substituta, características de Coré, 

ocupando o espaço deixado por Bento. Essa posição fica clara no dia em que 

D. Glória decide a entrada de Bento no seminário e, em uma conversa de 

família, chama Capitu de filha.  Segundo Bento: 

 

Capitu ia agora entrando na alma de minha mãe. Viviam o mais do 

tempo juntas, falando de mim, a propósito do sol e da chuva, ou de 

nada; Capitu ia lá coser, às manhãs; alguma vez ficava para jantar. 

(MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 66).  

 

Por outro lado, Capitu também possui características da deusa Deméter 

em sua personalidade, o que fica claro no episódio em que D. Glória fica 

doente e Capitu torna-se sua maior cuidadora, ou quando Sancha, na mesma 

condição, pede que a amiga tome conta dela. Nesse momento, o cuidar, 
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alimentar, acolher, proteger; aspectos tão marcantes na personalidade de uma 

mulher-Deméter mostram-se presentes em Capitu. Claramente, essa 

capacidade de cuidado aliada ao tempo despendido no contato com D. Glória 

promove uma grande aproximação de ambas, culminando na bênção da mãe 

de Bentinho para o casamento deles. 

Já podemos pensar que Capitu, quando necessário em suas relações, 

consegue atualizar aspectos das mais diversas expressões do feminino 

representadas nas deusas gregas em sua psique. Obviamente, essa 

capacidade de se comportar de acordo com o ambiente mostra a complexidade 

da personalidade de Capitu, seu aspecto multifacetado, como cita Andrade e 

Oliveira (2010). Talvez essa riqueza da personalidade de Capitu explique o fato 

de ser uma personagem tão amplamente discutida e estudada em diversos 

campos do conhecimento. Ela permite as inúmeras possibilidades de 

entendimento a seu respeito. Bolen (2005) afirma que, quanto mais complexa 

for uma mulher, mais provável é que tenha atualizado em si várias deusas. 

Podemos imaginar que essa afirmação valha para Capitu.  

Nesse momento já é possível entender a amplitude e complexidade de 

sua personalidade. Segundo Gualda (2007), Capitu é uma mulher perigosa e 

ambígua. Talvez seu perigo se dê por sua ambiguidade, por sua amplitude. 

Quanto mais ampla sua personalidade, mais aspectos dela serão 

desconhecidos por Bento e maior será sua desconfiança e, provavelmente 

também, seu encanto. Bentinho sente-se seduzido por Capitu, fascinado. No 

capítulo 66, o narrador faz a seguinte afirmação sobre Capitu: “Capitu usava 

certa magia que cativa” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 67).  

Sensualidade, beleza, atração, magnetismo, são características 

marcantemente presentes em mulheres que constelam em sua psique 

aspectos do feminino representados pela deusa Afrodite. São características 

que traduzem o feminino amedrontador no sistema patriarcal, onde tudo que é 

relacionado à sedução é visto como perigoso e ameaçador. (BOLEN, 2005 e 

LINDENBERG, 2010). Esses aspectos relacionados metaforicamente a Afrodite 

ficarão mais claros após o casamento de Bento e Capitu, onde ela aparece, 

então, não mais como adolescente, mas como mulher.  
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Por outro lado, cabe a questão se a amplitude de personalidade de 

Capitu é algo consciente na personagem ou se determinados aspectos de sua 

personalidade fazem parte de sua sombra e como aspectos indesejados e 

rejeitados, não podem ser assimilados à persona, ao comportamento social. 

Sendo estes conteúdos provenientes do inconsciente, perturbam e afetam a 

consciência, a relação da pessoa com o meio. Essa capacidade de 

dissimulação de Capitu poderia ser entendida como a expressão desses 

conteúdos indesejados em sua consciência que aparecem em determinados 

momentos? Podemos entender que Capitu possui consciência ampla de sua 

personalidade e utiliza seus potenciais da melhor forma para atingir seus 

objetivos ou podemos entender essa dissimulação como a apresentação na 

consciência de aspectos sombrios de sua personalidade? 

Durante todo o texto, Bentinho nos mostra a capacidade de dissimulação 

de Capitu e sua impossibilidade de confiar na amada. Especificamente no 

capítulo 65, nomeado A dissimulação, Bentinho nos conta que a menina 

dissimula seus sentimentos por ele na frente de sua família. Bento se irrita com 

essa atitude, afasta-se de Capitu, acredita que ela está apaixonada por outro. 

Somente no outro dia Capitu consegue explicar a ele o motivo de sua atitude, 

ou seja, não confirmar as suspeitas de todos e com isso levar a maior 

afastamento entre eles. O narrador, durante a construção da obra, vai 

mostrando características e atitudes de Capitu que confirmam a capacidade da 

personagem de dissimular, enganar, fingir. 

Isso reafirma a questão trazida por Whitmont (1991) e Neumann (2000) 

de que o feminino é entendido como um aspecto da psique humana, portanto 

intrínseco à cultura, que gera medo e é retirado da consciência. Podemos 

entender que qualquer menção ao feminino seja envolto em culpa e medo pelo 

personagem. Aparecem descrições associadas a isso no capítulo 58 onde 

Bento é tomado por culpa ao sentir desejo por uma mulher que caiu na rua, 

tenta esquecer a imagem e não consegue. Em outro momento, Bento imagina 

a possibilidade da mãe morrer por sua doença e sente alívio, pois estaria 

liberto da dívida de sua promessa em tornar-se padre. Obviamente, sente culpa 

por seus pensamentos. 
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Com relação ao personagem Bento é relevante entender um aspecto de 

sua personalidade.  Grinberg (2000) entende Bentinho como um puer aeternus 

que saiu dos braços da mãe para os de Capitu mantendo-se psicologicamente 

um menino. Podemos perceber que Bento não consegue impor seus desejos e 

opiniões à mãe, buscando na possibilidade de sua morte a liberdade sem 

enfrentamento. Da mesma forma, não consegue enfrentar Capitu quando 

tomado por sentimentos de ciúmes descritos no decorrer da obra. Sua atitude é 

um fechar-se em si mesmo e vivenciar em fantasia suas histórias, como 

aparece, por exemplo no capítulo 73, onde Bento descreve sua reação 

ciumenta ao ver Capitu com um cavaleiro “Nem disse nada à Capitu, saí da rua 

à pressa, enfiei pelo meu corredor e, quando dei por mim, estava na sala de 

visitas” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997). 

Segundo Von Franz (1992) o puer aeternus, dentre outras 

características, tem muita dificuldade em comprometer-se com sua própria 

vida, com seu próprio destino ou com os outros e vive uma “vida fantasiosa 

intensa” (p. 13). São características de personalidade de Bentinho que vão se 

mostrando presentes no decorrer da obra. Assim, com um desenvolvimento 

egóico fragilizado, é possível entender o medo, a insegurança que uma 

representação tão forte de anima como Capitu opera sobre a psique do 

personagem Bento. É o medo de sucumbir ao estado original de fusão de 

Neumann (2000) pela força de atração de Capitu sobre sua psique. Para 

Grinberg (2000) Capitu é “depositária da projeção negativa do arquétipo da 

anima.” (p. 68). Para ele, Bentinho não conseguiu amadurecer e ter um contato 

saudável com sua anima, e, assim, Capitu é sentida como ameaçadora por 

fazê-lo entrar em contato com aspectos inconscientes nele. 

É possível imaginarmos que Bentinho seja um representante, na obra 

machadiana, da puerilidade da consciência vigente na sociedade brasileira do 

século XIX. Machado de Assis precisou aceitar a dificuldade da sociedade de 

sua época em encarar seus problemas e defeitos. Inicialmente Machado tinha 

o sonho de, através da crítica literária, poder construir uma literatura de 

qualidade que trabalhasse no sentido da sociedade, participando de seus 

movimentos, em uma “visada coletiva.” (SANCHES NETO, 2008, p. 12). 

Porém, ele percebe a grande dificuldade em conciliar o trabalho como crítico e 
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literato, já que a crítica lhe rendia o desafeto de seus colegas e, assim, decide 

abdicar da atuação de crítico. Essa abdicação reflete na sua forma de ver o 

mundo; ele desacredita de uma mudança significativa na sociedade que 

enxerga como imatura para o desenvolver desse processo. Podemos então 

pensar Bentinho como um representante dessa consciência vigente. 

É interessante também percebermos que Capitu não é a única 

personagem com aspectos marcantemente dúbios na obra. Essa característica 

pertence também a dois personagens masculinos: José Dias e Escobar.  José 

Dias, o agregado, é um homem que entrou na família de Bento através de uma 

mentira, fazendo acreditarem ser um homeopata. Também mente na tentativa 

de auxiliar a saída de Bentinho do seminário. Ele sugere que Bento finja estar 

doente, tossindo, para conseguir viajar para a Europa. 

No caso de Escobar, podemos perceber nessa parte da obra, já em sua 

apresentação e descrição que, apesar de ser amigo próximo e querido de 

Bento, é também visto de forma dúbia: “[...] esbelto, olhos claros, um pouco 

fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo [...] uma coisa 

não seria tão fugitiva, como o resto, a reflexão” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 

1997, cap. 56). Além disso, o narrador o coloca como um possível amigo por 

interesse, tanto na opinião de prima Justina, que o acusa de ter interesse em 

casar-se com D. Glória, quanto na atitude que Escobar tem no capítulo 94, 

nomeado Idéias aritméticas onde, no intuito de confirmar seu vasto 

conhecimento em matemática, Escobar pede que Bento lhe diga as cifras 

obtidas pela mãe nos aluguéis de casas e escravos. Efetivamente, ao sair do 

seminário, recebe auxílio financeiro da mãe de Bentinho para iniciar seu 

negócio.  

Nesse caso, podemos pensar que o narrador já vem construindo sua 

teoria de possível traição ocorrida entre os personagens Escobar e Capitu, o 

que seria possível por causa do caráter duvidoso de ambos. Inclusive, além de 

Capitu, somente Escobar aparece como um personagem cujo olhar possui um 

aspecto tão decisivo em sua descrição, o que será imprescindível para a 

finalização da história, já que essa é a prova que Bento decreta da traição de 

ambos: o olhar de seu filho, igual ao de Escobar.  
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Também é importante destacar que é Escobar quem finalmente 

descobre como solucionar o problema de Bentinho não querer tornar-se padre 

e, ao mesmo tempo, D. Glória conseguir cumprir a promessa. Escobar sugere 

que ela pague os estudos de outro jovem interessado em tornar-se padre no 

lugar de Bento e é isso que, com o aval do bispo, é feito. 

O adensamento dos personagens no decorrer da obra é característica 

de Machado. O escritor busca permitir uma análise pormenorizada de seus 

personagens que vão se delineando e se transformando, nos fazendo pensar e 

repensar, questionar, duvidar, entender, construir, teorizar a todo o tempo e de 

formas, muitas vezes, tão discrepantes em um pequeno pedaço do texto. Essa 

é uma característica importante do chamado realismo interior descrito por 

Moisés (2001). Os personagens não se desenham de forma tão clara, se 

escondem e pincelam sua realidade interna ao leitor.  

Essa técnica narrativa que vai se construindo no transcorrer do texto, 

inclusive através de insinuações e reticências auxilia a aguçar a curiosidade do 

leitor. Ao mesmo tempo, permite a ocultação intencional de realidades. É assim 

que Machado vai se relacionando com o leitor.  

Como exemplo dessa característica que revela detalhes muito 

importantes em momentos que não parecem muito significativos para a história 

temos o episódio da conversa ocorrida entre o pai de Sancha e Bento sobre a 

semelhança de Capitu e sua esposa falecida. Bento concorda com o fato. O 

capítulo é finalizado com a frase do pai de Sancha: “Na vida há dessas 

semelhanças assim esquisitas” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 84). 

Essa cena é jogada como sem importância no meio da obra, mas é 

principalmente uma semelhança entre Ezequiel e Escobar que leva Bento a 

acreditar que ele não é seu filho. Machado nos brinda com nuances que nos 

leva em direções opostas a todo momento, permitindo um divagar de 

pensamentos e o delineamento único a cada trecho do texto. 

É nesse momento da obra que Escobar casa-se com Sancha e que a 

mãe de Capitu falece, mas essas informações são somente dadas como fato, 

sem repercussão para a obra. Essa fase é inclusive aquela em que as 

personagens mulheres aparecem pouco na trama, tendo sua inclusão de forma 
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indireta, através dos efeitos de suas ações nos personagens masculinos da 

história.  

No capítulo 100 Bento ouve uma voz de uma fada que lhe diz “Tu serás 

feliz Bentinho!” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997). Segundo Chevalier e 

Gheerbrant (2005), fada simboliza “capacidades mágicas da imaginação” (p. 

415), é um ser que não pode nunca ser visto diretamente e é uma das 

representações possíveis do inconsciente. Podemos entender essa expressão 

como um aspecto positivo de anima que surge trazendo vida e esperança à 

consciência. A mãe, como a primeira representação da anima, diz a mesma 

frase a Bentinho quando ele a procura e diz que irá casar-se com Capitu.  

Podemos pensar que, com a possibilidade do casamento, ou seja com 

uma relação mais próxima e constante com uma parceira na qual aspectos da 

anima pudessem ser projetados, conscientizados e posteriormente, integrados, 

Bentinho poderia desenvolver melhor seu contato com a mesma (JUNG, [1928] 

2008a) e a ampliação desta. Com o melhor contato com seu feminino interno 

mobilizado pela relação amorosa, Bento poderia amadurecer como homem. 

Porém, como iremos perceber, o final não se dá exatamente dessa maneira. 

 

3ª PARTE:  FASE FINAL DO LIVRO, QUE ABARCA O CASAMENTO 

DE BENTO E CAPITU, O DESENROLAR DE SUAS VIDAS ADULTAS, O 

NASCIMENTO DO FILHO E A SEPARAÇÃO DO CASAL 

Capitu e Bentinho finalmente se casam. Bento lembra do versículo de S. 

Pedro: 

 As mulheres sejam sujeitas a seus maridos... Não seja o adorno 

delas o enfeite dos cabelos riçados ou as rendas de ouro, mas o 

homem que está escondido no coração... Do mesmo modo, vós, 

maridos, coabitai com elas, tratando-as com honra, como a vasos 

mais fracos, e herdeiras convosco da graça da vida... (MACHADO DE 

ASSIS, [1899] 1997, cap. 101). 
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O versículo narra o comportamento esperado pela sociedade de uma 

esposa e de um marido. Bento entende que Capitu não corresponde desde o 

início a essa expectativa. Para ele, Capitu quer ser vista como mulher casada, 

quer ser admirada. Ela fica impaciente, durante a lua- de- mel, para voltarem à 

sociedade. No capítulo 102, o narrador nos conta: “Não lhe bastava ser casada 

entre quatro paredes e algumas árvores; precisava do resto do mundo 

também” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap.102).  

Com o casamento, Capitu ascende socialmente, conquista um lugar na 

alta sociedade da época. Bentinho diz também sentir satisfação por ser 

casado. Fica claro nesse início da vida de casados dos personagens a 

necessidade de serem vistos dessa forma socialmente. Podemos entender que 

a persona de homem e mulher casados é uma questão de grande importância 

para eles.  

O reconhecimento social é real e impulsiona o indivíduo a conquistas 

necessárias para seu desenvolvimento. Para conquistar essa adaptação, o 

indivíduo precisa corresponder às exigências sociais. O foco nesse momento 

da vida é a adaptação externa, possibilitada pelo bom desempenho da 

persona. Essas conquistas sociais (casamento, filhos, trabalho, conquistas 

materiais) são necessárias e normalmente realizadas na primeira metade da 

vida, segundo Jung, [1928] (2008b).  

O casamento possibilita a Capitu vivenciar aspectos do feminino tão 

esperados por qualquer mulher do século XIX, como aqueles presentes na 

deusa Hera – a deusa do casamento. A personagem prioriza seu casamento: 

busca saídas para Bento não precisar ordenar-se, torna-se próxima de sua 

família durante sua estadia no seminário, cuida de seus familiares, busca não 

fomentar o ciúme que Bento sente por ela, sugere colocar o filho em uma 

escola onde só voltasse para casa nos finais de semana.  

 São mulheres que precisam admirar seus esposos, mas que, ao mesmo 

tempo, gostam de certa fragilidade em sua personalidade. Bento é claramente 

mais frágil psiquicamente que Capitu; o próprio narrador assim se enxerga. 

Conforme comenta Spessoto (2010) e Bolen (2005) Zeus, esposo de Hera, era 
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mais novo que ela, considerado mais frágil emocionalmente, e essa fragilidade 

também seduzia a deusa.  

Quando mulheres com personalidade que são correlatas às 

características da deusa Hera conseguem estabelecer cumplicidade com 

aspectos que representam Atená e Afrodite, aspectos que faltam a sua 

personalidade, esse fato possibilita a ampliação de consciência e o processo 

de individuação. Atená representa a capacidade de realização por si mesma, a 

independência, e, Afrodite, a vivência plena do amor e da sexualidade.  

(SPESSOTO, 2010). 

Importante percebermos esse fato. Capitu é uma personagem que abarca 

em si aspectos de Atená e Afrodite também. Já apontamos aspectos em que 

Atená está claramente ativa em Capitu. Atená é um princípio que predispõe a 

mulher a enfocar o que é importante para si. Em um mundo patriarcal, Atená 

caminha bem entre os homens como seus pares, assume responsabilidades e 

empreendimentos com segurança e confiança (BOLEN, 2005 e PAULA, 2008). 

Desde bastante nova, antes de seu casamento com Bento, Capitu já 

cuida das contas da casa onde mora com o pai e faz a administração 

financeira. Com o marido, Capitu também administra o dinheiro que recebe. 

Para tal, se une a Escobar como corretor que a auxilia na administração 

financeira. Este é, inclusive, um dos momentos que Bento/ Dom Casmurro 

utiliza para exemplificar a união às escondidas de Capitu e Escobar, dizendo 

que na época não o havia percebido. Estabelecer parcerias com o mundo 

masculino em assuntos tipicamente tidos como masculinos, em especial no 

século XIX, é típico de mulheres que possuem um feminino mais próximo de 

aspectos da deusa Atená.  

Porém, podemos imaginar que no ambiente social da época, 

características como as de Atená não eram bem aceitas. Aspectos de Hera e 

Deméter, eram bem mais aceitos do que os ligados ao feminino representado 

pelas deusas Atená, Afrodite ou Ártemis, por exemplo. A posição da mulher era 

a de mãe e esposa. Elas possuíam a função de apresentarem-se conforme 

requeria o status social do marido. (D’INCAO, 2011; MUZART, 1990; 

COIMBRA, 2007). 



97 

 

 A educação feminina na época era diferenciada da masculina, pois 

existia uma crença de que, caso fosse permitido que as mulheres estudassem 

além do necessário para serem boas mães e esposas, elas poderiam fazer 

mau uso do conhecimento que adquiriram. (MEGID, 2008; COIMBRA, 2007 e 

MAIA, 2008). Bento afirma que Capitu sempre foi curiosa e buscava aprender 

coisas que inclusive não eram esperadas para as mulheres da época. 

Podemos notar, então, que as características de personalidade de Capitu que 

remetem a Atená não são bem aceitas e, de certa forma, podem ser até 

reprimidas. Assim, podemos imaginar que esses aspectos fazem parte da 

consciência da personagem ou são aspectos não bem integrados exatamente 

por não serem aceitos? 

 Aspectos não bem integrados na consciência e reprimidos no 

inconsciente pessoal, ou seja, na sombra, são aspectos que podem aparecer 

de forma inoportuna na consciência, podendo trazer consequências danosas 

em seu pedido de expressão. Podemos entender que isso ocorre com Capitu? 

Capitu, como expressão do feminino do século XIX, pode nos auxiliar a 

entender que o feminino na sociedade do século XIX estava pedindo uma 

expressão mais ampla do que aquela permitida até o momento. A sociedade 

clamava por uma maior amplitude de expressão de características do feminino 

além das já conhecidas como as metaforicamente expressas pelas deusas 

Hera ou Deméter. 

 Na mesma linha, aparecem as características da deusa Afrodite. 

Sensualidade, beleza, sexualidade, atração, magnetismo são características 

dessa deusa que obviamente representa o feminino amedrontador no sistema 

patriarcal onde a sensualidade, a sedução, é vista como perigosa e 

ameaçadora. (BOLEN, 2005 e LINDENBERG, 2010). Segundo o narrador, 

Capitu atualiza aspectos de Afrodite de forma bastante marcante e significativa 

em sua personalidade. Em diversos momentos, por conta de seu sentimento de 

ciúmes, Bento entende Capitu como uma mulher extremamente sedutora e 

sensual. Diversos exemplos desse fato já foram descritos.  

 Por outro lado, ser mãe era algo não só esperado e desejado como 

necessário para as mulheres da época. A sociedade esperava que a função 
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materna fosse desempenhada a contento. Capitu desempenha papel materno, 

de cuidadora quando necessário, desde sua adolescência, seja em relação a 

Sancha, seja em relação a D. Glória, quando das doenças de ambas. Porém, 

tem dificuldade para ser mãe, não consegue engravidar. Ezequiel nasce 

somente após 2 anos de casada. Dão a ele o mesmo nome de Escobar. 

Escobar e Sancha, por sua vez, já haviam dado o nome de Capitu a sua filha. 

 É interessante pensarmos na questão do nome próprio que se repete. 

Nome é aquilo que nos designa, que nos diferencia dos outros, portanto, nos 

assegura a individualidade. Como essa individualidade é expressa quando o 

nome é repetido? O fato de ter um nome que também é de outra pessoa, com 

uma história já construída, com cargas e conquistas na vida traz 

consequências para a criança que recebe este nome? Podemos imaginar que 

isso ocorra. Tentaremos entender o significado do nome próprio a partir de 

algumas definições. Chevalier e Gheerbrant (2005) designa o simbolismo do 

nome da seguinte forma: 

 

[...] a pronunciação do nome, de uma certa maneira, é efetivamente 

criadora ou apresentadora da coisa. [...] Para os egípcios da 

Antiguidade o nome pessoal é bem mais que um signo de 

identificação. É uma dimensão do indivíduo. O egípcio crê no poder 

criador e coercitivo do nome. O nome será coisa viva.  (CHEVALIER 

E GHEERBRANT, 2005, p. 641). 

 

Segundo o dicionário Aurélio Ferreira (2010) nome é “palavra(s) com 

que se designa pessoa, animal ou coisa [...]” (p. 533). É o que nos diz quem 

somos e relata nossa origem através do sobrenome. Claramente, podemos 

pensar na importância da nomeação de Ezequiel e Capituzinha como os 

nomes de Escobar e Capitu. Sendo o nome algo com tamanha força 

construtiva ou destrutiva na personalidade de quem o possui, “coisa viva” como 

descrito por Chevalier e Gheerbrant (2005), já que carrega em si tantas 

expectativas e sentimentos referentes não só à criança que o recebeu, mas 

também referente à pessoa de quem o nome foi repetido; claramente a criança 
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carrega em si questões que a ultrapassam, que não lhe correspondem 

inicialmente. No caso das crianças da obra, os nomes foram dados em 

homenagem aos personagens de Escobar e Capitu. Podemos pensar na 

repercussão de sentimentos de Bento em relação ao filho já que Escobar foi 

uma figura importante em sua vida.  

Bento sente admiração por Escobar e essa admiração, em alguns 

momentos, torna-se inveja. Ele acredita que Escobar é melhor homem do que 

ele. Podemos notar essa admiração em situações como as expressas no 

capítulo Ideias Aritméticas – 94 em que Bento descreve a facilidade que o 

amigo tem em fazer contas ou no fato de ter sido Escobar quem encontrou a 

saída para Bentinho não precisar ordenar-se padre. Para Sacchetto (2005) 

Escobar é uma referência de masculino para Bento. O autor acredita que o fim 

da relação de Bento e Capitu se deve à morte do amigo, pois, sem ele, 

Bentinho sente-se incapaz de lidar com a vida, com suas inseguranças. 

Podemos pensar que Bento não consegue conviver com Escobar tempo 

suficiente para introjetar os aspectos projetados no amigo, aspectos 

construtivos da sombra. Não podendo introjetar esses aspectos e não 

conseguindo elaborar sua inveja, Bento transpõe sua raiva pela perda dessa 

referência em Capitu e no filho, Ezequiel. 

Efetivamente, Bento teve poucas referências masculinas positivas em 

sua vida. Tio Cosme e José Dias viviam à sombra de sua mãe, com pouco 

destaque social. Pádua, pai de Capitu, é um homem socialmente desvalorizado 

em relação a posição de sua família. Dessa forma, podemos entender que, 

com as características de Escobar, o amigo pode ter se tornado realmente uma 

figura de masculino significativa para Bentinho. Por ser essa figura, podemos 

imaginar quantos sentimentos envolvem a relação dos dois personagens.  

 Escobar consegue sucesso como comerciante, tem um bom casamento 

e uma filha. O narrador vai nos dando indícios da inveja que Bento sente de 

Escobar. Esse sentimento fica mais claro no capítulo 118 em que Bento flerta 

com Sancha e sente muita culpa por isso: 
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Apalpei-lhe os braços como se fossem os de Sancha. Custa-me esta 

confissão, mas não posso suprimi-la; era jarretar a verdade. Não só 

os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa: achei-os mais 

grossos e fortes que os meus, e tive-lhes inveja; acresce que sabiam 

nadar. (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997). 

 

A afirmação sobre saber nadar chama a atenção. Bento carece de 

coragem. Não sabe nadar. Não sabe andar a cavalo. Na época, os homens 

precisavam saber andar a cavalo, pois era dessa forma que os namoros se 

iniciavam, além de ser um meio de locomoção bastante comum. Tio Cosme, no 

capítulo 6, tenta fazer Bentinho, na época com 9 anos, montar em sua besta, 

mas ele chora e sua mãe o acode. Com o tempo, o narrador garante que, 

quando necessário montava a cavalo, mas nunca sentiu-se à vontade com 

essa atividade.  

Chevalier e Gheerbrant (2005) nos lembra que mar simboliza a 

“dinâmica da vida” (p. 592), ele pode dar e tirar a vida. Escobar morre afogado 

no mar, imerso na água que é relacionada ao feminino. “A imersão nela é 

regeneradora, opera um renascimento [...] por ser ela, ao mesmo tempo, morte 

e vida.” (p. 18). O mar, então, como símbolo da Grande Mãe, engole Escobar. 

Isso mostra que possivelmente Escobar não possui um masculino tão bem 

integrado assim. De todas as figuras masculinas na obra, podemos perceber 

que Escobar é a figura masculina vista pelo narrador com a masculinidade 

mais bem definida e, portanto, a figura que mais conseguiu se diferenciar da 

mãe, podendo, assim, constituir melhor sua masculinidade. Bentinho projeta 

em Escobar, portanto, uma fantasia de masculinidade. Mas será que sua morte 

no mar não pode ser entendida simbolicamente como problemas com o 

materno, que o fez finalmente ser devorado pela Grande Mãe? Machado nos 

dá uma pista, talvez, de que não é somente Bento que é dominado pelo 

feminino, que não consegue se desenvolver e amadurecer. Afinal Escobar, 

apesar de saber nadar muito bem, não percebeu o perigo que o mar 

representava no dia em que morreu. 

 Por sua vez, o cavalo, segundo os autores, também é um símbolo da 

morte e da vida, “[...] ligado ao fogo, destruidor e triunfador, como também à 
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água, nutriente e asfixiante.” (p. 203). Associado ao arquétipo materno e ao 

feminino, o cavalo é relacionado ao papel de vidente e guia. Podemos pensar, 

então, que o medo de Bento pode ser relacionado, dessa forma, a símbolos 

que remetem ao feminino, que o levem a ter uma relação melhor com esse 

aspecto de sua psique.  

Sendo a literatura uma maneira de traduzir questões da sociedade da 

época, podemos pensar então que Bento pode ser entendido como um 

representante, na obra machadiana, da puerilidade da sociedade brasileira do 

século XIX? Bento, como personagem masculino principal da obra, traduz a 

dificuldade de diferenciação da mãe e do feminino e a dificuldade consequente 

de estabelecer sua persona masculina. Podemos entender, assim, que a 

impossibilidade de relacionamento com o feminino e, consequentemente a 

impossibilidade de integração desses aspectos na consciência, traz, como 

consequência, a manutenção da vigência psíquica pueril, infantil e pouco 

ampliada, tanto na dimensão individual quanto na coletiva. 

O contato com a anima/us e a integração de aspectos desses arquétipos 

gera ampliação de consciência.  Enquanto o ego não de diferencia da Persona, 

ele não pode estabelecer uma relação com processos do inconsciente – 

anima/us. Nesses casos, sua relação com seu feminino/masculino internos fica 

prejudicada, inclusive na relação estabelecida com o outro, o cônjuge, podendo 

essa relação, então, ser de total dependência com ele. (JUNG, [1921] 2009). O 

desenvolvimento da personalidade exige a diferenciação do coletivo, do 

esperado socialmente em prol de um melhor desenvolvimento psíquico 

individual. É um caminho esperado a todos na segunda metade da vida, o 

caminho da individuação.  

Através de uma boa relação com a anima/us o caminho para a relação 

com o Self se abre. A ponte realizada entre ego e Self através da anima/us 

permite o caminhar na individuação. Esse contato é essencial e pode ser 

realizado interna ou externamente, através de um relacionamento amoroso.  

 

Quando a libido de alguém vai para o inconsciente, menos vai para a 

pessoa humana; quando se dirige à pessoa humana, menos vai para 
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o inconsciente. Mas quando se dirige a uma pessoa humana, e for 

verdadeiro amor, é o mesmo que a libido ir diretamente ao 

inconsciente, pois a outra pessoa é um representante muito forte do 

inconsciente, mas apenas quando é amada de verdade. (JUNG, 

[1916] 2011c, § 1105, p. 28). 

 

É essa possibilidade que aparece na psique de Bentinho quando ele 

decide casar-se com Capitu e ouve a voz da fada que lhe diz que será feliz. 

Porém, Bento estabelece uma relação com Capitu em que o ciúme é o 

sentimento mais presente desde a adolescência, ficando mais pronunciado 

após o casamento. No capítulo 105, por exemplo, Bento fala sobre o ciúme que 

sente em ver os braços da amada descobertos em público, ou no capítulo 107 

em que relata o ciúme que sente dos pensamentos de sua amada.  

Segundo Bandeli, Cardoso e Dalco (2003) o ciúme e a inveja têm uma 

correlação bastante próxima, porém o ciúme é melhor aceito socialmente que a 

inveja por ser um sentimento em relação a um objeto de amor. A inveja é 

normalmente escondida. Já o ciúme exagerado se caracteriza por ser irracional 

(Grinberg, 2000, p. 69). Para Bandeli, Cardoso e Dalco (2003) o ciúme 

patológico se dá através da tentativa de controle total sobre o companheiro e 

propicia pensamentos destrutivos que podem levar a atos de violência como 

assassinato e/ou suicídio. 

Após a morte de Escobar é exatamente isso o que ocorre com Bento. 

Ele passa a viver atormentado pela idéia da traição de Capitu e Escobar e pela 

crença de que Ezequiel não é filho dele, reforçada pela semelhança que 

percebe entre o filho e o amigo. Bento começa a fechar-se em si mesmo, 

impedir o acesso da mulher e do filho a ele. Sai cedo e volta tarde, evita 

relacionar-se. Até decidir pelo exílio da esposa e do filho na Europa. É 

interessante pensarmos que o ciúme patológico é também conhecido por 

Síndrome de Otelo, a peça assistida por Bento quando passa a ter certeza da 

traição de Capitu. 

 Grinberg (2003) nos lembra que o ódio que Bentinho sente de Capitu 

lhe traz sentimentos imensamente destrutivos, com fantasias de suicídio e 
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homicídio. Para o autor, ciúme se relaciona com baixa autoestima e, portanto, 

com um complexo de inferioridade. Bentinho realmente sentia que Escobar era 

melhor do que ele. Sentia que Capitu era mais mulher do que ele era homem.  

Bento decide exilar Capitu na Europa junto com Ezequiel. Não tem mais 

contato com eles, não manda notícias, não os visita. Aos olhos da sociedade 

mantém o casamento, fazendo visitas periódicas que na realidade nunca 

ocorrem. Bento vai para a Europa, porém não visita efetivamente a família, 

apesar de todos no Brasil acreditarem que ele esteve com a mulher e o filho. 

Traz, inclusive, notícias falsas dos dois para sua família de origem.  

Podemos entender, então, que Bento não consegue estabelecer uma 

relação positiva com a anima, que é exilada. Com o tempo e a impossibilidade 

de integração de aspectos do feminino, Bento passa a projetar na mulher os 

aspectos negativos da anima, que fazem parte do feminino inconsciente até 

chegar a um ponto em que não consegue conviver mais com ela e a exila. 

Claramente, isso dificulta seu processo de individuação. Até mesmo sua 

relação com o meio, possibilitada por sua adaptação exterior – persona – fica 

prejudicada. Após a exclusão de Capitu, Bento passa a chamar-se Dom 

Casmurro. O narrador não consegue discriminar as qualidades de sua anima 

como partes dele mesmo, não é possível para Bento integrar os aspectos 

inicialmente projetados em Capitu.  

Muitas vezes, quando alguém passa por uma situação de vida muito 

traumática que gera danos permanentes em sua psique, pode buscar proteger-

se a qualquer custo do mesmo sentimento e, para isso, recua até uma forma 

anterior, mais primitiva, de atuação no mundo do que a que viveu durante o 

trauma. Esse comportamento chama-se restauração regressiva da persona e 

implica em colapso da persona atual que, então, se reestrutura num patamar 

anterior, não consegue elaborar os conteúdos inconscientes e se acomoda em 

uma maneira anterior de ser. (JUNG, [1928] 2008a). Podemos pensar que é 

isso que acontece com Bento quando torna-se Dom Casmurro.   

Bento explica seu apelido, Casmurro como “[...] homem calado e metido 

consigo” (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 1). No dicionário Aurélio 

Ferreira (2010) casmurro significa “que, ou aquele que é teimoso ou 



104 

 

ensimesmado” (p. 147). Após a exclusão de Capitu e de Ezequiel de sua vida, 

Bento torna-se um homem voltado para si mesmo, com poucas relações 

sociais, sem nenhuma profundidade. Sua impossibilidade em estabelecer uma 

boa relação com seu feminino interno, a anima, traz como consequência uma 

falta de contato com o Self e também causa consequências na sua relação 

com o mundo. Assim, podemos pensar que tanto sua adaptação interna quanto 

a adaptação externa ficam prejudicadas. Bento torna-se um homem isolado e 

amargurado, dominado por aspectos negativos da anima. Se tivesse contato 

com sua riqueza interior ele teria a possibilidade de ser mais criativo na vida. 

Sem a ponte para o inconsciente permitida pela anima o indivíduo fica preso na 

anima negativa com seus aspectos não integrados. Bento, já Casmurro, nos 

mostra um pedaço de sua vida após o exílio de Capitu ao comentar sobre 

outras mulheres que passaram por ela: 

 

Não voltavam mais. Eu ficava à porta, esperando, ia até a esquina, 

espiava, consultava o relógio, e não via nada nem ninguém. Então, se 

aparecia outra visita, dava-lhe o braço, entrávamos, mostrava-lhes as 

paisagens, os quadros históricos ou de gênero, uma aquarela, um 

pastel, uma gouache, e também esta cansava, e ia embora com o 

catálogo na mão... (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 147). 

 

Bento tem a possibilidade de restabelecer um bom contato com Ezequiel 

quando este retorna da Europa após a morte da mãe, mas não consegue. 

Ezequiel morre em uma viagem, morte desejada inclusive por Bento.  

Machado de Assis, segundo Gualda (2007) retrata personagens 

mulheres, como todos os outros autores da época, em posição de inferioridade 

com relação aos homens, pois assim era a sociedade. Para ela, isso corrobora 

com a manutenção do status quo, traduzida nas punições sofridas pelas 

personagens por conta de suas transgressões. Podemos entender que 

Machado retrata a sociedade, mas que também coloca, como pudemos 

perceber, em sua narrativa, questões importantes de serem pensadas como a 

consequência da manutenção dessa inferioridade, seja na relação social em si, 
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seja na relação com esses aspectos internos de nossa personalidade. A obra 

não termina com o exílio de Capitu, do feminino, ela retrata as consequências 

sofridas por Bento ao realizar essa escolha.  

Em concordância com Coimbra (2007) que aponta Machado como um 

retratista das grandes transformações do século XIX, inclusive no que diz 

respeito a questão das mulheres, a obra Dom Casmurro exprime questões 

ainda pouco conscientes na época. Machado atualiza a necessidade de uma 

melhor relação entre feminino e masculino, como nos aponta Primi (2004) que 

percebe Machado conduzindo o leitor a enfrentar a posição do feminino na 

sociedade. “O gênero masculino, que é considerado padrão em nossa cultura, 

vai sendo substituído pelo feminino, numa inteligente crítica às normas 

determinantes.” (p. 23). Certamente, Machado nos aponta consequências 

danosas da relação conflituosa entre o masculino e o feminino.  
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9.               DISCUSSÃO  

 

[...] Quando me cobiçou 

 Sem querer acertou 

 Na cabeça 

 Eu sou sua alma gêmea 

 Sou sua fêmea 

 Seu par, sua irmã 

 Eu sou seu incesto 

 Sou igual a você 

 Eu nasci pra você [...] 

(Chico Buarque, Sob Medida) 

 

Ao longo do presente trabalho foi possível perceber a expressão do 

feminino na sociedade brasileira do século XIX retratada na obra de Machado 

de Assis: Dom Casmurro. Capitu e Bento são os personagens principais e o 

foco nos dois personagens foi se desenhando no decorrer da análise do livro.  

Capitu é uma personagem extremamente multifacetada, rica em sua 

personalidade. Ela se contrapõe a questões sociais vigentes, inclusive no que 

se refere às outras personagens. Mas, ao mesmo tempo, também se apresenta 

como uma mulher de sociedade como qualquer outra da obra. Capitu é 

educada para o casamento e a maternidade. Estuda até onde é aceito 

socialmente para uma mulher e se prepara para o casamento. Toda a sua 

família tem o mesmo objetivo para ela. Por outro lado, Capitu também é uma 

pessoa curiosa, argumentadora, objetiva e sensual, aspectos não tão bem 

aceitos na sociedade patriarcal. 

São aspectos que podem ser entendidos como possibilidades da 

expressão do feminino traduzidos metaforicamente através das deusas gregas. 

Assim, Capitu possui conscientemente aspectos das deusas Hera e Deméter, 

bem aceitos na sociedade e bem adaptados em sua personalidade. Porém, 

diferentemente das outras personagens mulheres do livro, Capitu não se 

resume a essas características. 
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A personagem também expressa características de Afrodite e Atená, por 

exemplo, que já não são aceitas socialmente da mesma forma. Assim, é 

importante pensarmos se Capitu possui os aspectos referentes ao feminino 

expresso nas deusas acima integrados ou não à sua consciência. Será que são 

aspectos pertencentes à sombra? Será que o avanço que Capitu representa 

em relação à mulher tradicional na sociedade se dá de forma consciente? 

Aspectos que não podem ser integrados à consciência e que pertencem à 

sombra podem pedir expressão de uma forma negativa, devastadora para o 

ego. Será que isso acontece com Capitu em sua expressão de sexualidade, 

por exemplo? 

Culturalmente, podemos pensar que esses aspectos que Capitu traduz 

pertencem à sombra cultural e por trazer à consciência algo não aceito ela 

acaba sendo exilada no final do livro? Segundo Jung [1946] (2007) quando as 

forças do inconsciente não conseguem ser absorvidas pela consciência 

individual pode gerar neurose e até mesmo psicose. O mesmo acontece com a 

coletividade. Os símbolos não assimilados pelos indivíduos em comum, 

propiciam a união de vários indivíduos em torno de um mesmo tema que pode 

ser bastante destrutivo para a consciência individual e coletiva. 

Assim, os aspectos do feminino que não podem ser assimilados pela 

consciência impedem uma expressão verdadeira de quem se é nas mulheres e 

impede um contato com esse aspecto interno nos homens. É algo danoso a 

toda a sociedade. E podemos perceber que isso ocorre no patriarcado com 

relação à expressão dos aspectos ligados ao feminino. 

No patriarcado não é possível desenvolver uma masculinidade e uma 

feminilidade saudáveis já que as mulheres precisam se apresentar como 

frágeis, submissas, maternais, o que impede a expressão completa de suas 

potencialidades. O mesmo ocorre com a masculinidade que também veste uma 

máscara de fortaleza, dominação, poder e impede a expressão das mais 

diversas possibilidades de ser homem. Claramente, esses aspectos 

escondidos na sombra nos dois gêneros aparecem na psique individual e na 

sociedade, porém de forma não integrada e, muitas vezes, não positiva. 
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Bento nos auxilia a entender esse fato. Sua fragilidade, sua dependência 

da mãe e de Capitu, a dificuldade de amadurecimento e de contato com a 

anima, sua consequente impossibilidade de relacionamento com o feminino, a 

possessão dos aspectos negativos da anima na consciência, enfim, aspectos 

da personalidade de Bento que no decorrer da obra nos ajudam a entender o 

que ocorre com a dificuldade de integração desse aspecto na psique. O mesmo 

se dá com todos os outros homens da trama, frágeis, sem expressão, 

engolidos pelo feminino, taciturnos. 

Podemos entender que a obra Dom Casmurro nos brinda com a 

possibilidade de olharmos para a sociedade e também para o indivíduo. A 

literatura é uma forma de expressão da sociedade de uma época que modifica 

e é modificada pelo local em que se insere mas, também retrata aspectos do 

humano que não estão relacionados a uma ou outra cultura. Além disso, 

Machado é um escritor atemporal, que traça ricamente a personalidade de 

seus personagens sempre abarcando a multiplicidade possível do humano.  

Machado, mais que qualquer outro escritor de sua época, segundo 

Moisés (2001), busca permitir uma análise pormenorizada de seus 

personagens que vão se construindo, nos fazendo pensar e repensar, 

questionar, duvidar, procurar. Essa é uma característica do chamado realismo 

interior onde o que mais importa é a trama, o desvelamento dos personagens 

no decorrer dela que vão se apresentando, insinuando, aparecendo e 

escondendo, ou seja, é uma técnica narrativa em que os personagens 

pincelam sua realidade interna ao leitor.  

O narrador é um homem, o livro é escrito por um homem em uma 

sociedade patriarcal em que as mulheres não tinham realmente voz. Machado 

dá a possibilidade de voz às suas personagens de forma velada, como 

acontece costumeiramente com a mulher na sociedade patriarcal. No decorrer 

da obra, fica claro o desenrolar da história dos homens como Bento, José Dias, 

Escobar e até mesmo Ezequiel, mas o que acontece com D. Glória que perde 

sua expressão antes mesmo de falecer ou com Capitu ou Sancha? 

Com isso, algumas questões ficam possivelmente sem respostas 

quando em relação ao processo de individuação das mulheres na época. O 
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que ocorre com Sancha e Capitu? Como se dá a evolução dessas mulheres? 

Como se dá ou não a integração do masculino nelas, do ânimus? Sancha volta 

a casa da família de origem e Capitu é exilada. D. Glória, que possuía certa 

força no início da obra, ajudando inclusive D. Fortunata a resolver questões de 

família com o marido, no final da trama não possui mais voz, não apresenta 

sua opinião, não sabemos como sente ou o que pensa sobre a situação da 

nora e do neto. Enfim, as mulheres vão sendo silenciadas no decorrer da obra 

até perderem completamente a possibilidade de expressão. 

 Podemos pensar no processo de individuação dos homens que sem 

integrar o feminino não conseguem estabelecer um contato positivo com o Self 

o que, claro, causa consequências na sua relação com o mundo e consigo 

mesmos. Bentinho inclusive torna-se bastante ensimesmado, fechado para o 

mundo, duro consigo mesmo e com os que o rodeiam. Não consegue 

estabelecer nenhuma relação positiva e duradoura após exilar Capitu, a 

representação de sua anima. A ponte realizada entre o ego e o Self através da 

anima/us permite o caminhar na individuação. (JUNG, [1921] 2009). Sem esse 

contato, fica clara a impossibilidade de progredir em seu processo. Bentinho 

precisaria estabelecer um bom contato com seu feminino interno, atualizar na 

consciência aspectos desse feminino, poder integrar em si questões 

inicialmente projetadas em sua mãe e em sua esposa, mas não consegue.  

Podemos imaginar que Bento representa um aspecto dominante na 

cultura do século XIX. A sociedade patriarcal, da mesma forma, carece da 

possibilidade de integração do feminino.  

Bentinho tem medo de ficar preso à mãe, ele tem dificuldade de se 

diferenciar do materno, de se individuar, de ter um contato satisfatório com o 

feminino interno, anima, e com Capitu. Com um desenvolvimento egóico tão 

pouco fortalecido, é natural, como aponta Neumann (2000) e Whitmont (1991) 

que Bentinho sinta-se amedrontado com a possibilidade de regressão total ao 

materno, ao feminino devorador que impede o desenvolvimento. A anima é 

sentida então como aquela que ameaça, que leva à loucura, ao desatino, que 

comanda, que engana, aquela em quem não se pode confiar. 
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Bentinho passa toda a vida sem amadurecer psicologicamente, como 

um puer aeternus. Na sua relação com a mãe e na sua relação com Capitu, 

Bento não consegue enfrentar suas dificuldades, desejos, colocar suas 

vontades. Possui dificuldade em dizer o que sente e o que quer e acaba ora 

não dizendo nada, ora agindo de forma agressiva, sem conseguir discutir e 

conversar sobre o que o incomoda. Ele sente, elabora e decide sozinho, não 

conseguindo estabelecer uma relação verdadeira com Capitu ou com sua mãe.  

Mas não temos como pensar no que acontece com as mulheres da 

época segundo o que o livro no traz. Falta conteúdo para isso. Exatamente 

como socialmente falta espaço de expressão do feminino e das mulheres. 

Machado esteve à frente de seu tempo, traduziu situações ainda emergentes 

em sua época. Sua leitura e o aprofundamento em sua obra nos faz refletir 

sobre situações ocorridas no século XIX, época em que Machado viveu e 

produziu, mas também nos faz refletir sobre nosso momento atual e quais 

mudanças já puderam ou não ser operadas em nossa cultura. Será que essas 

questões sobre o feminino são atualmente ainda presentes? Ou são problemas 

já superados? O feminino possui possibilidade de expressão e aceitação na 

consciência? São questões que esse trabalho não se propõe a responder, mas 

sobre as quais nos incita a refletir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restarurar 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. (MACHADO DE ASSIS, [1899] 1997, cap. 2). 

 

Essa dissertação teve o objetivo de entender a expressão do feminino 

retratado na obra Dom Casmurro de Machado de Assis através da análise dos 

personagens do livro, contextualizados na época histórica em que a obra se 

insere.  

Para tal, inicialmente, pensamos em analisar as personagens femininas 

da obra e sua relação com o meio e com os outros personagens, possibilitando 

um olhar para a relação de gênero existente. Porém, com o decorrer do 

trabalho, percebemos a necessidade de ampliar esse estudo para os 

personagens masculinos também, tendo como objetivo entendermos a relação 

estabelecida com as mulheres que os rodeiam e com os símbolos relacionados 

ao feminino, objetivando entender a relação estabelecida com o feminino 

interno, a anima. 

Assim, foi estudada a dinâmica psíquica dos personagens da obra – em 

especial dos personagens principais Bento e Capitu, além da relação entre eles 

e os outros personagens.  

Bento e Capitu representam metaforicamente a possibilidade de contato 

com o feminino dos homens e mulheres na sociedade patriarcal. Um contato 

conflituoso, pouco consciente. O feminino, na obra, seja expresso nas 

personagens femininas ou masculinas não consegue uma boa assimilação 

psíquica, é exilado, renegado, silenciado. Os homens, com uma máscara de 

poder e força, tornam-se taciturnos, infelizes, solitários, engolidos, 

psiquicamente empobrecidos.  
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A riqueza interior que o contato com a anima poderia fornecer, 

propiciada por uma relação amorosa verdadeira não acontece com nenhum 

personagem masculino do livro. O mesmo ocorre com as mulheres da obra; 

silenciadas, oprimidas, não vivenciam sua plena potencialidade. Machado nos 

permite um olhar sobre essa falta de contato com o feminino na época em que 

viveu e escreveu: a incompletude da psique. No patriarcado o desenvolvimento 

de uma feminilidade ou de uma masculinidade saudável é bastante 

prejudicado. Podemos pensar que na atualidade ainda estão presentes 

questões referentes ao feminino, visto que é um processo que ainda não se 

completou na sociedade. 

O trabalho teve a preocupação de lançar um olhar cuidadoso sobre a 

obra, permitindo uma relação pouco estudada entre a psicologia e a literatura. 

Como pudemos perceber no decorrer do estudo, alguns trabalhos, não muitos, 

foram realizados com base nessa interdisciplinaridade, porém foram poucos os 

encontrados com embasamento da psicologia analítica. 

 Essa dissertação teve também como um de seus propósitos buscar 

uma aproximação entre essas duas vertentes do saber. Acreditamos que a 

literatura seja uma forma artística de exprimir contextos humanos e sociais que 

nos permite um olhar acurado, mas também acalentador para a humanidade. 

Foi esse um dos motivos pelo qual escolhi trabalhar com uma obra 

literária, além do imenso carinho que sinto pelas obras de Machado de Assis, 

um dos meus escritores favoritos. Machado sempre foi, para mim, um escritor 

com grande bagagem cultural, mas também com um olhar agudo, como 

poucos, para as vicissitudes humanas. No decorrer do trabalho, foi com grande 

prazer que pude encontrar autores que pensassem e fundamentassem essa 

minha sensação sobre o escritor, sensação que lembro ter tido na primeira vez 

que li Machado, ainda no início da adolescência. 

 O estudo sobre o feminino também é um dos meus interesses desde a 

época do início de meus estudos na psicologia. Assim, foi um grande prazer, 

uma honra e um desafio poder unir dois pontos de grande interesse pessoal 

em minha pesquisa de mestrado.  
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Na discussão foram apontadas algumas questões que acredito poderem 

auxiliar futuras pesquisas sobre o tema. Seria interessante poder realizar uma 

pesquisa que pudesse dar voz às mulheres, talvez na análise de algum texto 

escrito por uma mulher ou cujo narrador seja uma mulher. Uma outra 

possibilidade seria enfocar a discussão comparativa entre um trabalho 

realizado no século XIX, por exemplo, e outro mais atual de forma a comparar 

a possível transformação ocorrida com relação ao feminino na sociedade. É 

importante frisar a necessidade de mais trabalhos sobre o tema, em especial 

mais trabalhos que possibilitem uma análise interdisciplinar, o que enriquece 

imensamente a psicologia, além de possibilitar um diálogo entre diferentes 

áreas do saber. 

Finalizo o trabalho deixando questionamentos que considerei relevantes 

durante sua construção e apontamentos que auxiliam na compreensão dos 

objetivos da dissertação. Concluo afirmando que foi uma jornada bastante 

difícil em alguns momentos, mas muito enriquecedora e gratificante.  
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