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DOM CASMURRO  9° ANO – PORTUGUÊS  – FÁBIO 

 
Lista 06 – Atividades 

 
TEXTO 1 
 

Tinha-me lembrado a definição que José Dias dera deles, “olhos de cigana oblíqua e dissimulada”. Eu 
não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se se podiam chamar assim. Capitu 
deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira; eu nada achei extraordinário; 
a cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação creio que lhe deu outra ideia do 
meu intento; imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, 
constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com 
tal expressão que... 

Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles 
olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles 
foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá 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. 

(Machado de Assis, Dom Casmurro.) 
 
01. Ao afirmar que Capitu tinha olhos de cigana oblíqua, o que José Dias queria dizer ao usar essa 

expressão?  
 
02. José Dias alerta D. Glória sobre a proximidade entre Capitu e bentinho, fazendo-a lembrar da 

promessa. Dessa forma, qual era a opinião do agregado sobre a família de Capitu?  
 
03. O que motivou Sr. Pádua a expressar o desejo de cometer suicídio? Quem teve de intervir para que  

a tragédia não acontecesse?  
 
TEXTO 2 

 
— Vossa Reverendíssima pode falar. 
— Promete uma coisa? 
— Que é? 
— Diga se promete. 
— Não sabendo o que é, não prometo. 
— A falar verdade são duas coisas, continuei eu, por haver-me acudido outra ideia. 
— Duas? Diga quais são. 

 

(Machado de Assis, Dom Casmurro.) 
 
04. O fragmento anterior faz referência a duas promessas exigidas por Bentinho com relação à 

personagem Capitu. Dessa forma, quais promessas eram essas? 
 


