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Lista 05 

 
Texto: 
 – Sou homem!  
 Quando repeti isto, pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que 
passou, um mal abortado, um pesadelo extinto; todos os meus nervos me disseram que homens não 
são padres. O sangue era da mesma opinião. Outra vez senti os beiços de Capitu. Talvez abuso um 
pouco das reminiscências osculares; mas a saudade é isto mesmo; é o passar e repassar das memórias 
antigas. Ora, de todas as daquele tempo creio que a mais doce é esta, a mais nova, a mais 
compreensiva, a que inteiramente me revelou a mim mesmo. Outras tenho, vastas e numerosas, doces 
também, de vária espécie, muitas intelectuais, igualmente intensas. Grande homem que fosse, a 
recordação era menor que esta. 

Machado de Assis. Dom Casmurro. 
 
01. O fragmento anterior, retirado da obra Dom Casmurro, mostra as lembranças de Bento Santiago 

com relação ao primeiro beijo entre ele e Capitu. Diante do exposto, explique como foi o contexto 
envolvendo o primeiro beijo do personagem e as circunstâncias que envolveram esse momento.  

 
Texto:  
 

Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto; estava amuado. No 
dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios, e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. 

 

Machado de Assis. Dom Casmurro. 
 
02. Bento Santiago apaixona-se por Capitu na adolescência, sendo o primeiro amor dele. Assim, 

responda: 
a) Por que Bento Santiago ficou conhecido como Dom Casmurro?  
b) Qual fato impedia Capitu e Bentinho de ficarem juntos durante a adolescência dos personagens?  

 
03. Como José Dias tornou-se agregado da família de Bentinho? 
 
04. Com uma imaginação fértil, Bentinho tenta se livrar do destino de ir para o seminário. Dessa forma, 

o que Bentinho desejava falar com o Imperado em sua imaginação? 
 


