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 Resumo para o Enem: Prosa do Século 
XIX 
 
Texto 1   
Senhora (fragmento) 
 
— O senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a 
preferência entre outros namorados, e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer 
algum casamento, que o senhor moço, honesto, estimaria para colher à sombra o fruto de suas 
flores poéticas. Bem vê que eu o distingo dos outros, que ofereciam brutalmente mas com 
franqueza e sem rebuço, a perdição e a verganha. 
Seixas abaixou a cabeça. 
— Conheci que não amava-me, como eu desejava e merecia ser amada. Mas não era sua a culpa 
e só minha que não soube inspirar-lhe a paixão, que eu sentia. Mais tarde, o senhor retirou-me 
essa mesma afeição com que me consolava e transportou-a para outra, em quem não podia 
encontrar o que eu lhe dera, um coração virgem e cheio de paixão com que o adorava. 
Entretanto, ainda  tive forças para perdoar-lhe e amá-lo. 
A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva: 
— Mas o senhor não me abandonou pelo amor  de Adelaide e sim pelo seu dote, um mesquinho 
dote de trinta contos! Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar! 
Desprezasse-me embora, mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro de minha 
alma. Eu tinha um ídolo; o senhor abateu-o de seu pedestal, e atirou-o no pó. Essa degradação 
do homem a quem eu adorava, eis o seu crime; a sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um 
remorso para ele. Não se assassina assim um coração que Deus criou para amar, incutindo-lhe a 
descrença e o ódio. 
Seixas que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo, e fitou os olhos da moça. Conservava ainda 
as feições contraídas e gotas de suor borbulhavam na raiz dos seus belos cabelos negros. 
— A riqueza que Deus me consedeu chegou já tarde; nem ao menos permitiu-me o prazer da 
ilusão, que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias; 
já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma esposa; pois bem, disse eu, essa riqueza servirá 
para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não 
soube me compreender, que a mulher o amava, e que alma perdeu. Entretanto ainda eu afagava 
uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. 
Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser; consinta-me que eu o ame. 
Esta última consolação, o senhor a arrebatou. Que me restava? Outrora atava-se o cadáver ao 
homicida, para expiação da culpa; o senhor matou-me o coração; era justo que o prendesse ao 
despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo: este constante martírio 
a que estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento; o senhor ficará livre e rico. 

(José de Alencar) 
 
 
Texto 2 
O cortiço (fragmento) 
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Uma transformação, lenta e profunda, operava-se nele, dia a dia, hora a hora, reviscerando-lhe o 
corpo e alando-lhe os sentidos, num trabalho misterioso e surdo de crisálida. A sua energia 
afrouxava lentamente: fazia-se contemplativo e amoroso. A vida americana e a natureza do Brasil 
patenteavam-lhe agora aspectos imprevistos e sedutores que o comoviam; esquecia-se dos seus 
primitivos sonhos de ambi- ção, para idealizar felicidades novas, picantes e violentas; tornava-se 
liberal, imprevidente e franco, mais amigo de gastar que de guardar; adquiria desejos, tomava 
gosto aos prazeres, e volvia-se preguiçoso, resignando-se, vencido, às imposições do sol e do 
calor, muralha de fogo com que o espírito eternamente revoltado do último tamoio entrincheirou a 
pátria contra os conquistadores aventureiros. 
E assim, pouco a pouco, se foram reformando todos os seus hábitos singelos de aldeão 
português: e Jerônimo abrasileirou-se. A sua casa perdeu aquele ar sombrio e concentrado que a 
entristecia; já apareciam por lá alguns companheiros de estalagem, para dar dois dedos de 
palestra nas horas de descanso, e aos domingos reunia-se gente para o jantar. A revolução afinal 
foi completa: a aguardente de cana substituía o vinho; a farinha de mandioca sucedeu à broa; a 
carne seca e o feijão preto ao bacalhau com batatas e cebolas cozidas; a pimenta-malagueta e a 
pimenta-de-cheiro invadiram vitoriosamente a sua mesa; o caldo verde, a açorda e o caldo de 
unto foram repelidos pelos ruivos e gostosos quitutes baianos, pela muqueca, pelo vatapá e pelo 
caruru; a couve à mineira destronou a couve à portuguesa; o pirão de fubá ao pão de rala, e, 
desde que o café encheu a casa com seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar graça no 
cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. 
E o curioso é que, quanto mais ia ele caindo nos usos e costumes brasileiros, tanto mais os seus 
sentidos se apuravam, posto que em detrimento das suas forças físicas. Tinha agora o ouvido 
menos grosseiro para a música, compreendia até as intenções poéticas dos sertanejos, quando 
cantam à viola os seus amores infelizes; seus olhos, dantes só voltados para a esperança de 
tornar à terra, agora, como os olhos de um marujo, que se habituaram aos largos horizontes de 
céu e mar, já se não revoltavam com a turbulenta luz, selvagem e alegre, do Brasil, e abriam-se 
amplamente defronte dos maravilhosos despenhadeiros ilimitados e das cordilheiras sem fim, 
donde, de espaço a espaço, surge um monarca gigante, que o sol veste de ouro e ricas pedrarias 
refulgentes e as nuvens toucam de alvos turbantes de cambraia, num luxo oriental de arábicos 
príncipes voluptuosos. 

(Aluísio Azevedo) 
 
 
Texto 3  
O alienista (fragmento) 
 
As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. 
Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das 
Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil, não 
podendo el- rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, 
expedindo os negócios da monarquia.  
- A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo.  
Dito isto, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as 
curas com as leituras, e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos quarenta anos casou 
com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora, 
e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos 
franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lho. Simão  
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Bacamarte explicou-lhe que D. Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira 
ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava 
assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, - únicas 
dignas da preocupação de um sábio, -  D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-
lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência 
na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte.  
D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. A 
índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, 
depois cinco. Ao cabo desse tempo fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores  
árabes e outros, que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs, 
e acabou por aconselhar à mulher um regímen alimentício especial. A ilustre dama, nutrida 
exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo; 
e à sua resistência, - explicável mas inqualificável, - devemos a total extinção da dinastia dos 
Bacamartes.  
Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas; o nosso médico mergulhou 
inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe 
chamou especialmente a atenção, - o recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia 
na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada, ou quase 
inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, 
podia cobrir-se de "louros imarcescíveis", - expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo 
de intimidade doméstica; exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. 

(Machado de Assis) 


