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Este trabalho busca a partir das personagens machadianas – em detalhe daquelas 

presentes em Dom Casmurro – pontificar incidências psicológicas presentes em 

Machado de Assis, para assim dialogarmo-las com a filosofia da magia imaginística, 

proposta por Vilém Flusser em 1983 e, o pensamento dialógico de Mikhail Bakhtin. 

Partimos do pressuposto de figuras emblemáticas machadianas, representadas por meio 

de suas personagens - que se caracterizam por relações e tramas psicossociais - 

faculdades relevantes para o estudo psiquiátrico e, sobretudo, para a literatura. A 

reflexão que se torna objeto de nossos estudos é a rede criada a partir de fenômenos 

pertinentes identificados em suas personagens. Não trataremos de tomar uma função 

jurídica, acusando ou defendendo as construções de personalidades dessas figuras; 

apenas planificá-los-emos. 

 

I – A imagem poética presente num plano Bakhtiniano e Flussereiano 

 

Assim teorizou Vilém Flusser a concepção de magia imaginística, em 1983: 

 
[...] Em outros termos: imaginação é a capacidade de codificar fenômenos de 

quatro dimensõesemsímbolosplanos e decodificaras mensagens assim 

codificadas. Imaginação é a capacidade de fazer e decifrar imagens. 

(FLUSSER, 1983, p. 7) 
 

Este filósofo não a embasa sendo viés da crítica literária. Entretanto assim o 

realizarei, atribuindo-a sendo imaginação, que segundo Flusser (1983) é “a capacidade 

de fazer e decifrar imagens.” (FLUSSER, loc. cit.). Entendo, a partir da perspectiva 

literária, imagens por codificações de fenômenos recorrentes no mundo: é a narração do 

futebol pelo rádio, é a imagem de uma comida saborosa e que nos faz recordar de 

momentos bons ou ruins, é a música característica de determinado momento da vida, 

entre outros. Ou seja, imagem não está diretamente ligada à visão, mas à percepção: as 

construções de mundo, de realidade se constituem das múltiplas percepções. O mundo 
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para aqueles que não detêm da visão se estrutura por aquilo que imaginam ser, tendo por 

base a imagem, a partícula básica da imaginação que, nos permite um espaço 

interpretativo, dialogando-se com símbolos “conotativos”. 

Significa dizer que esta é uma planície de diversas dimensões, nos permitindo 

imaginar o que for, independente da verossimilhança com o mundo.  Ou seja, a 

imaginação não se liga apenas ao que é tangível, e sim, àquilo que temos por capacidade 

de criar e descrever. 

[...] Não quero mal às ficções, amo-as, acredito nelas, acho-as preferíveis às 

realidades; nem por isso deixo de filosofar sobre o destino das coisas 

tangíveis em comparação com as imaginárias. Grande sabedoria é inventar 

um pássaro sem asas, descrevê-lo, fazê-lo ver a todos, e acabar acreditando 

que não há pássaros com asas. (ASSIS, 1894, p. 616) 
 
[...] As imagens técnicas, longe de serem janelas, são imagens, superfícies 

que transcodificam processos em cenas. Como toda imagem, é também 

mágica e seu observador tende a projetar essa magia sobre o mundo. O 

fascínio mágico que emana das imagens técnicas  é palpável a todo instante 

em nosso entorno. Vivemos, cada vez mais obviamente, em função de tal 

magia imaginística: vivenciamos, conhecemos, valorizamos e agimos cada 

vez mais em função de tais imagens. (FLUSSER, 1983, p. 11) 
 

Transpondo sua teoria para a perspectiva literária, nos deparamos com uma 

projeção de que estas respectivas imagens compõem planos e composições presentes na 

literatura e, porquanto no romance – atribuído também sendo nosso objeto de estudo. 

 Na perspectiva literária, Bakhtin transparece a ideia de imagem para um 

diálogo prospectivo nas estruturas discursivas: 

 

[...] Na imagem poética, em sentido restrito (na imagem-tropo), toda a ação, a 

dinâmica da imagem-palavra, desencadeia-se entre o discurso (em todos os 

seus aspectos) e o objeto (em todos os seus momentos).  A palavra imerge-se 

na riqueza inesgotável e na multiformidade contraditória do próprio objeto 

com sua natureza ‘ativa’ e ainda ‘indizível’; por isso, ela não propõe nada 

além dos limites de seu contexto (exceto naturalmente o tesouro da própria 

língua). (BAKHTIN, 1998, p. 87) 
  

Podemos afirmar que a partir da teoria do romance e do discurso na literatura, a 

imagem estrutura-se a partir de ação e produção discursiva.Ou seja, a composição da 

imagem é múltipla, ao passo que se estrutura, define a ação do discurso e do enredo. 

 

II – Romancear é reproduzir realidades? 
 

Antonio Candido (1993) no livro “O discurso e a cidade” explana a realidade 

projetada no romance − como gênero literário, dentro de um âmbito mais amplo −, 

sobretudo na estrutura machadiana. Não a define clara nas obras de Machado de Assis, 



mas no Realismo como uma corrente literária e propriedade atemporal da literatura que 

vai além do século XIX. Ele atribui um termo que define ser redução estrutural, ou 

seja, “o processo por cujo intermédio a realidade do mundo e do ser se torna, na 

narrativa ficcional, componente de uma estrutura literária, permitindo que esta seja 

estudada em si mesma, como algo autônomo.” (CANDIDO, 2004, p. 9). 

O romance não apenas se define, mas se mostra sendo resultante e fruto de 

projeções de mundo. Quero por assim dizer que este não toma por base apenas relações 

ligadas a um determinado plano de ações, como o mundo definido real, e sim de um 

grande aparato pertinente à capacidade humana de reproduzir ou até mesmo imitar 

outras realidades. Logo, a imitação não deve necessariamente seguir padrões do que 

consideramos ser “real”; o que acontece amplamente no campo imaginativo: “tanto os 

realistas quanto os não-realistas, suscitam no leitor uma impressão de verdade porque 

antes de serem ou não verossímeis são articulados de maneira coerente”. (CANDIDO, 

2004, p. 10).  Ou ainda o que Mikhail Bakhtin (1927), seguindo a teoria freudiana, 

caracteriza a relação de psiquismo e projeções externas de reprodução ou imitação: 

“Como a maioria das construções da psicologia subjetiva, a teoria de Freud é uma 

projeção de certas relações objetivas do mundo exterior para o psiquismo.” (BAKHTIN, 

2012, p. 78).  

Bakhtin (1975) cria uma relação (a)temporal de  perspectiva literária,  definindo 

um dos objetos do romance o futuro, ou seja, aquilo que poderá acontecer. “A 

experiência, o conhecimento e a prática (o futuro) definem o romance.” (BAKHTIN, 

1998, p. 407). Podemos, assim, criar a tendência de sua teoria ao romance: a perspectiva 

de interação e diálogo criada na estrutura do romance, desassociado do que define sendo 

o passado absoluto. O romance não se estrutura, em sua parcialidade, pela função de 

reprodução fotográfica da realidade, datando-a, definindo-a unívoca ou absoluta, e sim, 

pela capacidade de estruturar de forma coerente o futuro, aquilo que virá a acontecer. 

Sua teoria se dialoga constantemente, seja pelo caráter estrutural do romance (num 

plano externo), seja no caráter discursivo e psíquico (plano interno). 

 

[...] Procuramos mostrar que todo produto da linguagem do homem, da 

simples enunciação vital a uma complexa obra literária, em todos os 

momentos essenciais é determinado não pela vivência subjetiva do falante 

mas pela situação social em que soa essa enunciação. (BAKHTIN, 1927, p. 

79). 

 

[...] As mesmas “vivências psíquicas” do falante, cuja expressão tendemos a 

ver nessa enunciação, são de fato apenas uma interpretação unilateral, 



simplificada e cientificamente incorreta de um fenômeno social mais 

complexo. É uma espécie de “projeção” através da qual (projetamos) na 

“alma individual” um complexo conjunto de inter-relações sociais. 

(BAKHTIN, loc. cit). 

 

Em Dom Casmurro (1899), Machado de Assis foi perspicaz ao criar uma 

analogia inteiramente privada, o ciúme (a velha paranoia de ciúmes dos 

mestresfranceses2), ligada à figura humana: seres sapientes, minuciosos, amorosos, 

mas estritamente utópicos com a verdade absoluta. Diante dessa busca imutável pela 

verdade absoluta se enraízam fatores socioculturais. E é a partir desses fatores que uma 

cadeia de projeções se cria: “A trama de Dom Casmurro era tecida por fios 

inconscientes, com raízes profundas, possíveis de serem deslindados mercê dos 

achados da moderna psicologia.” (LOPES, 1974, p. 53). 

 

 

III – Realidades imaginárias em Dom Casmurro 

 

Bento Santiago, Bentinho e Dom Casmurro. Três faces de uma mesma pessoa? 

 

Num discurso metafórico, porém embasado na teoria de Sigmund Freud, 

Bakhtin ilustra uma “consulta” de determinado paciente para, de maneira estruturada, 

formular sua teoria e, respectivamente, seu embasamento na literatura, sobretudo, no 

romance. Caracterizando (i) o paciente sendo o personagem e (ii) o médico como leitor 

deste,  Mikhail Bakhtin (1927) define uma relação de condução, intuitiva, do 

personagem para com o leitor. 

 

[...] O paciente deseja esconder do médico algumas experiências emocionais e 

acontecimentos de sua vida, procura impor ao médico seu ponto de vista sobre 

as causas da doença e o caráter de suas experiências emocionais. O médico, 

por sua vez, procura preservar sua autoridade de médico, visa a conseguir 

revelações do paciente, empenha-se em fazê-lo aceitar o ponto de vista correto 

sobre a doença e os seus sintomas. Com tudo isso cruzam-se outros elementos: 

entre o médico e o paciente pode haver diferenças de campo, de idade, de 

posição social e, por último, diferença de profissão. Tudo isso complexifica as 

relações mútuas e a luta entre si. (BAKHTIN, 1927, p. 79). 
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Esta provavelmente seja uma das obras que caracterize maior metamorfose num 

determinado personagem.  E que também transparece no narrador.  Temos num mesmo 

romance três transfigurações de um garoto: Bento Santiago, Bentinho e Dom Casmurro. 

Cada figura à sua personalidade e ação diante do enredo – característica presente em 

alguns dos romances de Machado de Assis, entretanto associados a obras distintas – 

como são os exemplos do Conselheiro Aires, presente em Esaú e Jacó (1904) e 

Memorial de Aires (1908), e Quincas Borba, presente em Memórias póstumas de Brás 

Cubas (1881)3e Quincas Borba (1891).  

O romance é narrado por um personagem já fatigado que apresenta suas 

memórias ou sombras (como assim a define) de determinados estágios da vida. 

Característica presente de igual forma em alguns dos romances machadianos. Isto se 

torna relevante para o direcionamento visual e interpretativo dos leitores. Há ainda uma 

maior capacidade por parte do narrador em alcançar dados e fatos, restrita em sua 

parcialidade a tais figuras, sobretudo aos narradores-personagens. E, a força de interferir 

ou até mesmo induzir o leitor diante de tais fatos. Tomemos por foco Bento Santiago, 

mais conhecido por Dom Casmurro e/ou Bentinho. Um garoto destinado desde a 

infância aos estudos e às práticas religiosas. 

 

(i) Imaginação presente na infância e na adolescência. 

 

A imaginação está presente com grande peso na infância e adolescência do 

garoto Bentinho. Já no primeiro capítulo do romance, Machado de Assis nos alerta a um 

determinado fator que poderá caracterizar a personalidade e a construção desse 

personagem através do próprio título. A imagem de um homem calado e consigo traz a 

projeção de dificuldade analítica quanto aos planos psicológicos, tendo em vista a 

provável rigidez de compreensão psico-literária. Significa dizer que, a partir de sua 

formação de identidade, temos por base concepções de seus ideários e de suas 

impressões. Vemos e lemos, num determinado plano, a Capitu descrita e vista por 

Bentinho, Dom Casmurro e Bento Santiago, podendo esta ser ou não verdadeira.  

Posteriormente, temos descrições espaciais e personificadas de figuras 

relevantes na formação da moral do garoto. Como um primeiro fato importante na 

percepção de realidades amorosas, temos um possível fracasso amoroso (seja ele criado 
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ou não a partir de fatores supranaturais, como a morte) presente em parte dos 

personagens que o acompanham em Matacavalos: “Tio Cosme vivia com minha mãe, 

desde que ela enviuvou. Já então era viúvo, como prima Justina; era a casa dos três 

viúvos.” (ASSIS, 1899, p. 815) O fracasso amoroso, desfalecido e nestes casos fruto da 

morte,é  um  importante  fio   psicológico  para  o  desenvolvimento  e  definição  de 

relacionamentos  posteriores.  É curioso o fato de Bentinho fracassar amorosamente 

como os componentes de sua família (ainda que entrelaçado de muitos outros fatores). 

Dentro do plano da infância, temos um ponto que está inteiramente pertinente ao 

este ensaio. Ainda desfalecidos da capacidade cínica ou maléfica, o menino Bentinho e 

Capitu reproduziam realidades de figuras relevantes em suas brincadeiras.  Num 

determinado período, brincavam de missa – uma provável projeção do Padre Cabral, 

aquele que ensinava doutrinas do clero. 

 

[...] Em casa, brincava de missa, — um tanto às escondidas, porque minha 

mãe dizia que missa não era coisa de brincadeira. Arranjávamos um altar, 

Capitu e eu. Ela servia de sacristão, e alterávamos o ritual, no sentido de 

dividirmos a hóstia entre nós; a hóstia era sempre um doce. No tempo em que 

brincávamos assim, era muito comum ouvir à minha vizinha: "Hoje há 

missa?" Eu já sabia o que isto queria dizer, respondia afirmativamente, e ia 

pedir hóstia por outro nome. Voltava com ela, arranjávamos o altar, 

engrolávamos o latim e precipitávamos as cerimônias. Dominus, non sum 

dignus
4
... Isto, que eu devia dizer três vezes, penso que só dizia uma, tal era a 

gulodice do padre e do sacristão.  Nãobebíamos  vinho  nem  água;  não   

tínhamos  o  primeiro,  e  a segunda viria tirar-nos o gosto do sacrifício. 

(ASSIS, 1899, p. 820). 
 

Ainda na perspectiva de reproduções, temos ações mais claras de imitações a 

partir da figura do Doutor João da Costa, com a qual o garoto representava-o numa cena 

de recuperação da saúde das bonecas de Capitu. 

 

[...] Quando as bonecas de Capitu adoeciam, o médico era eu. Entrava no 

quintal dela com um pau debaixo do braço, para imitar o bengalão do doutor 

João da Costa; tomava o pulso à doente, e pedia-lhe que mostrasse a língua. 

"É surda, coitada!", exclamava Capitu. Então eu coçava o queixo, como o 

doutor, e acabava mandando aplicar-lhe umas sanguessugas ou dar-lhe um 

vomitório: era a terapêutica habitual do médico. (ASSIS, 1899, p. 822). 
 

 

A sua personalidade se compõe pouco a pouco a partir de fatos e relações 

desencadeadas em sua infância e adolescência, que se permutarão em toda sua vida.  As 
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vozes das personagens – internas ou externas – compõem uma cadeia de intromissões 

que caracterizam a indução do leitor diante de determinados fatos e ações. 

 

(iii) A promessa é fruto da imaginação? 

 

A figura humana presente em Machado de Assis se confronta com as próprias 

ações caracterizadas nos enredos. Diante deste confronto, o homem se mostra frágil e 

apela à interferência sobrenatural de deuses e santos. Inúmeras vezes identificamos em 

Dom Casmurro as personagens em juramento para alcançarem determinados resultados. 

Como quando Bentinho, fragilizado pela predestinação ao seminário, busca o apelo aos 

céus: “Naquele tempo jurava muito e rijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da 

morte. Que a luz me faltasse na hora da morte se fosse para o seminário.” (ASSIS, 

1899, p. 827). Entretanto assim não o cumpre. E, sucessivamente diante de outras 

promessas. Cadavez  mais  Bentinho  se  confronta  com  seus  próprios  juramentos  e  

na tentativa de se  estabilizar diante destes, acaba se comprometendo a outros feitos para 

assim  cumprir  todas  as  promessas  naquela  que  a  sucede.  Porém não ascumpre, 

perdendo desta maneira o caráter e  postura  de alguém fiel às palavras. Ao vermos 

determinada composição de conjuntos e planos religiosos – ligados ainda ao apelo aos 

céus –, percebemos que a mãe de Bentinho é alguém de uma fé profunda e que, ao 

contrário do filho, cumpre com suas palavras. Sinal de sua segurança na tomada de 

decisões frente aos apelos é a destinação do garoto ao seminário. Por haver perdido seu 

primeiro filho, D. Glória destina como acordo com Deus o filho à vocação eclesiástica. 

 

 

V – Considerações finais 

 

Desfalecido da verdade, o senhor Dom Casmurro não se mostra real, mas 

reprodutivo. Reproduz sua casa de Matacavalos, reproduz sua vida e sua estrutura vital 

na presença e a partir de suas sombras, memórias. 

Machado de Assis já determinava que “grande sabedoria é inventar um pássaro 

sem asas, descrevê-lo, fazê-lo ver a todos, e acabar acreditando que não há pássaros 

com asas.” (ASSIS, loc. cit.) Logo, nossa noção de realidade – atribuída por alguns 

teóricos sendo eixo da escola Realista – transita em meio à imaginação.  Grande 



sabedoria é criar, fazê-lo ver a todos, e acabaracreditando  que tudo isso que lemos, 

teorizamos, criticamos, pode ser outrora apenas devaneio do menino Bentinho. 

A partir da teoria bakhtiniana, não só a estrutura psíquica das personagens 

machadianas, e ainda, a literatura, o romance – de um plano externo – é estruturado 

através de relações sociais intrínsecas à sua produção. Não podemos descartar o 

conjunto de estruturas abarcadas na obra literária, ao definirmos determinadas críticas, e 

sim, correlacionarmos as manifestações projetadas nela.  A palavra “projeção” se 

mostra válida num contexto que abarca não só as relações subjetivas do homem, mas 

também a situação social onde o leitor ou o personagem está inserido. 
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