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Dom casmurro é um dos romances com 

maior conhecimento de Machado de Assis. 

que tem a história narrada na primeira 

pessoa por Bentinho, que se deixou 

afundar  pelo seu ciúmes excessivo, 

criando suposições em sua cabeça sobre 

uma possível traição. O texto inteiro gira 

em torno de uma pergunta: Capitu traiu ou 

não traiu Bentinho?

Introdução



Personagens

Capitu

Dona Sancha

Bentinho

Escobar

É o narrador-personagem 

que na história conta suas 

memórias, ele fazia parte da 

elite, era carioca do século 

XIX.

grande amor da vida de 

Bentinho, personagem 

pobre, mas independente.

era o melhor amigo de Bentinho, 

que se  conheceram quando 

estudaram juntos no seminário.

esposa de Escobar e 

ex-colega de colégio de 

Capitu.



José Dias

Prima Justina

Dona Glória

Tio Cosme

Personagens

mãe de Bentinho, muito religiosa. 

tinha o desejo que o garoto se 

tornasse padre, como forma de 

pagar uma promessa que fez.

vive de favores na casa 

de dona Glória,  

médico.

advogado, irmão de dona 

Glória e viúvo

prima de dona Glória, e 

que falava tudo 

que pensava.



Senhor Pádua e 

Dona Fortunata

Pedro de Albuquerque 

Santiago

Ezequiel

Personagens
era o pai de Bentinho, 

morreu quando o filho 

ainda era pequeno.

pais de Capitu, que viam um 

possível casamento da filha 

com Bentinho.

filho de Capitu, o que trouxe a dúvida 

sobre a traição, pois o garoto 

tinha uma aparência física muito 

parecida com a de Escobar.



O principal conflito que a obra traz é quando 

Bentinho começa a desconfiar de uma possível 

traição entre sua esposa e seu melhor amigo 

Escobar, durante seu enterro, pelo  jeito de Capitu 

agir, depois de um tempo ele começa a reparar 

semelhanças entre seu filho Ezequiel com seu 

melhor amigo e a presença do filho antes tão 

amado, tornam-se insuportáveis para Bentinho.

Conflito

Em momento de grande irritabilidade, Bentinho acusa 

Capitu, que reage indignada e resignada. Para salvar as 
aparências, a família viaja para a Suíça, onde Bentinho 
deixa Capitu e o filho. Não tornará a ver a esposa, que 

morre exilada; e o filho, que revê a contragosto e cheio 
de ressentimento, a ponto de desejar-lhe a morte, 

acaba morto de febre numa viagem à Palestina.



Onde?

- A história tem a passagem 

no Rio de Janeiro, desde o 
Engenho novo até rua de 
Matacavalos (onde Capitu e 

Bentinho se conheceram na 
infância.)



Quando?

-a primeira referência no livro, de 

Machado de Assis "dom 

casmurro" é no ano de 1857, na 

parte que José apresenta a dona 

Glória a necessidade de Bentinho 

ir para o seminário.

.- Em 1858 temos a ida de 

bentinho ao seminário.

- Em 1865 temos o casamento de 

Capitu e Bentinho.

.- Em 1872 temos o divórcio de 

Bentinho e Capitu.



Bentinho acredita que Capitu o traiu, ou seja, 

cometeu adultério com seu grande amigo Escobar. 

No entanto, Bentinho dava sinais de vitimização e 

um certo sentimento de frustração no seu trabalho, 

o que fez que muita gente acreditasse que 
realmente Capitú e Escobar tiveram um caso, mas 

isso nunca foi confirmado pois o autor, Machado de 

Assis, nunca revelou se houve ou não traição. E até 

hoje, todos ficamos na dúvida. 

E você, Capitú traiu ou não traiu?

Conclusão:


