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Exercícios: Realismo e Naturalismo 

Exercícios 
 

1. (ENEM – 2011) Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo 

os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza; mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, 

acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que 

os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, 

como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outra notas, e outras, cada 

vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos 

gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem serpenteando, como cobras numa floresta 

incendiada; eram ais convulsos, chorados em frenesi de amor: música feita de beijos e soluços 

gostosos; carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. 
AZEVEDO, A. O Cortiço . São Paulo: Ática, 1983 (fragmento). 

 

No romance O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, as personagens são observadas como elementos 

coletivos caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o 

confronto entre brasileiros e portugueses revela prevalência do elemento brasileiro, pois 

a) destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas. 

b) exalta a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo. 

c) mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português. 

d) destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. 

e) atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. 
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2. E à viva crepitação da música baiana calaram-se as melancólicas toadas dos de além mar. Assim 

refulgente luz do trópicos amortece a fresca e doce claridade dos céus da Europa, como se o próprio 

sol 

americano, vermelho e esbraseado, viesse, na sua luxúria de sultão, beber a lágrima medrosa da 

descaída rainha dos mares velhos. 

Jerônimo alheou-se de sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas, todo atento 

para aquela música estranha, que vinha dentro dele continuar uma revolução começada desde a 

primeira vez em que lhe bateu em cheio no rosto, como uma bofetada de desafio, a luz deste sol 

orgulhoso e selvagem, e lhe cantou no ouvido o estribilho da primeira cigarra, e lhe acidulou a garganta 

o suco da primeira fruta provada nestas terras de brasa, e lhe entonteceu a alma o aroma do primeiro 

bogari, e lhe transtornou o sangue o cheiro animal da primeira mulher, da primeira mestiça, que junto 

dele sacudiu as saias e os cabelos. 

- Que tens tu, Jeromo?... perguntou lhe a companheira, estranhando-o. 

- Espera, respondeu ele, em voz baixa: deixa ouvir! 

Firmo principiava a cantar o chorado, seguido por um acompanhamento de palmas. 

Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda 

que se formara em torno dos dois mulatos. Aí, de queixo grudado às costas das mãos contra uma cerca 

de jardim, permaneceu, sem tugir nem mugir, entregue de corpo e alma àquela cantiga sedutora e 

voluptuosa que o enleava e tolhia, como a robusta gameleira brava o cipó flexível, carinhoso e traiçoeiro. 

E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus, para dançar. 

A lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata, a cujo refulgir os meneios da 

mestiça melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de 

pecado, toda de paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. 

Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, 

ora para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado 

luxurioso 

que a punha ofegante; já correndo de barriga empinada; já recuando de braços estendidos, a tremer 

toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé nunca se 

encontra 

fundo. Depois, como se voltasse a vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e 

vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris, e em seguida sapateava, 

miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava, ora um, ora outro, 

sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, tilintando. 
AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. São Paulo: Martins, s/d, pp. 93-4. 

 

 

O Naturalismo sempre promove a zoomorfização do homem, isto é, trata-o como um animal qualquer, 

refém de seus sentidos e instintos. Uma das passagens em que ocorre essa identificação do homem com 

o animal encontra-se na opção: 

a) “Jerônimo alheou-se de sua guitarra e ficou com as mãos esquecidas sobre as cordas...” 

b) “Assim a refulgente luz do trópicos amortece a fresca e doce claridade dos céus da Europa...” 

c) “... permaneceu, sem tugir nem mugir, entregue de corpo e alma àquela cantiga sedutora...” 

d) “... como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante...” 

e) “E a viva crepitação da música baiana calaram se as melancólicas toadas dos de além mar.” 
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3. (UERJ – 2016) O PRIMO BASÍLIO 

Ia encontrar Basílio no Paraíso pela primeira vez. E estava muito nervosa: não pudera dominar, desde 

pela manhã, um medo indefinido que lhe fizera pôr um véu muito espesso, e bater o coração ao 

encontrar Sebastião. Mas ao mesmo tempo uma curiosidade intensa, múltipla, impelia-a, com um 

estremecimentozinho de prazer. − Ia, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos 

romances amorosos! Era uma forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcionais! Havia 

tudo − a casinha misteriosa, o segredo ilegítimo, todas as palpitações do perigo! Porque o aparato 

impressionava-a mais que o sentimento; e a casa em si interessava-a, atraía-a mais que Basílio! Como 

seria? (...) Desejaria antes que fosse no campo, numa quinta1, com arvoredos murmurosos e relvas 

fofas; passeariam então, com as mãos enlaçadas, num silêncio poético; e depois o som da água que 

cai nas bacias de pedra daria um ritmo lânguido2 aos sonhos amorosos... Mas era num terceiro andar 

− quem sabe como seria dentro? (...) 

E ao descer o Chiado3, sentia uma sensação deliciosa em ser assim levada rapidamente para o seu 

amante, e mesmo olhava com certo desdém os que passavam, no movimento da vida trivial − enquanto 

ela ia para uma hora tão romanesca da vida amorosa! (...) Imaginava Basílio esperando-a estendido 

num divã de seda; e quase receava que a sua simplicidade burguesa, pouco experiente, não achasse 

palavras bastante finas ou carícias bastante exaltadas. Ele devia ter conhecido mulheres tão belas, tão 

ricas, tão educadas no amor! Desejava chegar num cupê4 seu, com rendas de centos de mil-réis, e ditos 

tão espirituosos como um livro... 

A carruagem parou ao pé duma casa amarelada, com uma portinha pequena. Logo à entrada um cheiro 

mole e salobre5 enojou-a. A escada, de degraus gastos, subia ingrememente, apertada entre paredes 

onde a cal caía, e a umidade fizera nódoas6. No patamar da sobreloja, uma janela com um 

gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do 

saguão. E por trás duma portinha, ao lado, sentia-se o ranger dum berço, o chorar doloroso duma 

criança. (...) 

Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos juntos de 

chitas diferentes; e os lençóis grossos, dum branco encardido e mal lavado, estavam impudicamente7 

entreabertos... 
Eça de Queirós. Obras de Eça de Queiroz. Porto: Lello & Irmão, s/d. 

Vocabulário:  

1) quinta − pequena propriedade campestre  

2) lânguido − sensual  

3) Chiado − bairro de Lisboa  

4) cupê − antiga carruagem fechada  

5) salobre − salgado  

6) nódoas − manchas  

7) impudicamente − sem pudor 

 

 

“o aparato impressionava-a mais que o sentimento; e a casa em si interessava-a, atraía-a mais que 

Basílio! (l. 7-8)” 

 

O texto apresenta o contraste entre o cenário desejado pela personagem Luísa e aquele que 

verdadeiramente encontrou. Transcreva duas frases da narrativa: uma que expresse o desejo da 

personagem e outra que indique a realidade encontrada. 
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Leia o texto a seguir e responda à questão 4.  

 

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de 

pedra moída que sujava como a cal.  

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas 

barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro a 

quebravam a picareta; de outro afeiçoavam lajedos1 a ponta de picão2 ; mais adiante faziam 

paralelepípedos a escopro2 e macete2 . E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e 

o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha 

do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de 

vingança e de ódio.  

Aqueles homens gotejantes de suor, bêbedos de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a 

espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência 

contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a 

todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas 

de granito. O membrudo cavouqueiro3 havia chegado à fralda4 do orgulhoso monstro de pedra; tinha-

o cara a cara, mediu-o de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.  

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente. Descomposta, com o 

escalavrado5 flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito 

íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica6 nudez 

com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes 

de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, 

mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes 

de picareta contra o gigante.  

O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele serviço.  

- Veja lá! disse ele, apontando para certo ponto da rocha. Olhe para aquilo! Sua gente tem ido às cegas 

no trabalho desta pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não contrariar os 

veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor! Pois olhe só o que eles têm tirado de lá – 

umas lascas, uns calhaus7 que não servem para nada! É uma dor de coração ver estragar assim uma 

peça tão boa! Agora o que hão de fazer dessa cascalhada que aí está senão macacos8? E brada aos 

céus, creia! ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos!  

O vendeiro escutava-o em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo. 

Aluísio Azevedo O cortiço. São Paulo: Ática, 2009 

Vocabulário: 

1)  lajedos – pedras 

2)  picão, escopro, macete - instrumentos de trabalho 

3) cavouqueiro - aquele que trabalha em minas e pedreiras 

4) fralda - parte inferior 

5) escalavrado - golpeado, esfolado 

6) ciclópica - colossal, gigantesca 

7) calhaus - pedras soltas 

8) macacos - paralelepípedos  
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4.  

a) (UERJ) O texto de Aluísio Azevedo, que faz parte da estética naturalista, utiliza recursos 

expressivos de sonoridade, como a onomatopeia.  

Considere o seguinte fragmento: 

“E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá de cima brocavam a 

rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço” (l. 6-7). 

Indique dois exemplos do emprego da onomatopeia e justifique a sua presença no texto naturalista. 

 

b) (UERJ) “Aqueles homens gotejantes de suor, bêbedos de calor, desvairados de insolação,” (l. 8- 9)  
O enunciado acima apresenta uma sequência de sensações. Aponte o valor semântico dessa 

sequência e identifique no texto outro exemplo em que a disposição das palavras produza efeito 

similar. 

 

 

5. (ENEM – 2015)  

Um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os 

cabelos e eu parti. 

Duas vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação.      

Ateneu era o grande colégio da época. Afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um 

diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, 

como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa; o Ateneu desde 

muito tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, 

a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios.  

O Dr. Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o 

império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências 

em diversos pontos da cidade, a pedidos, à substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, 

sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante e esbaforido concurso de 

professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados em Leipzig, 

inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, 

em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de 

alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que os não procuravam eram um belo dia surpreendidos pela 

enchente, gratuita, espontânea, irresistível! E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o 

pão do espírito. 

POMPÉIA, R. O Ateneu. São Paulo: Scipione, 2005. 

 

Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social 

do colégio demarcado pela: 

a) ideologia mercantil da educação, repercutida nas vaidades pessoais. 

b) interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional. 

c) produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino. 

d) ampliação do acesso à educação, com a negociação dos custos escolares. 

e) cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social. 
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Gabarito 

 

1. C 

O ritmo introduzido pelos brasileiros é destacado na narrativa, tão envolvente que desperta o sangue “de 

toda aquela gente”, conforme apresentado no texto, se sobrepondo ao fado português.  

 

2. C 

A zoomorfização é referente ao verbo “mugir”, associando um verbo, originalmente referente aos 

animais, ao personagem Jerônimo.  

 

3. Gabarito do vestibular UERJ:  

Uma das frases que expressa o desejo: 

• Desejaria antes que fosse numa quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas; passeariam as 

mãos enlaçadas, num silêncio poético; e depois o som da água que cai nas bacias de pedra daria um 

ritmo lânguido aos sonhos amorosos...  

• Imaginava Basílio esperando-a estendido num divã de seda; e quase receava que a sua simplicidade 

burguesa, pouco experiente, não achasse palavras bastante finas ou carícias bastante exaltadas.  

• Desejava chegar num cupê seu, com rendas de centos de mil réis, e ditos tão espirituosos como um 

livro...  

Uma das frases que indica a realidade encontrada:  

• A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada, com uma portinha pequena.  

• Logo à entrada um cheiro mole e salobre enojou-a.  

• A escada, de degraus gastos, subia ingrememente, apertada entre paredes onde a cal caía, e a 

umidade fizera nódoas.  

• No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de arame, parda do pó acumulado, 

coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão.  

• E por trás de uma portinha, ao lado, sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança.  

• Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos juntos de 

chitas diferentes; e os lençóis grossos, de um branco encardido e mal lavado, estavam impudicamente 

entreabertos...  

 

4.  

a) Nota-se o uso da onomatopeia em “retintim” e “zoada”. Sua presença no texto naturalista é 

justificada pela aproximação com a realidade, fazendo com que o leitor possa se sentir mais 

próximo, por meio da sonoridade, da cena descrita. 

b) A passagem transmite um valor semântico de intensidade, uma gradação crescente do calor sentido 

pelos homens. Um trecho que apresenta efeito semelhante é “a quebrarem, a espicaçarem, a 

torturarem a pedra”.   

 

5. A 

O texto revela as estratégias publicitárias utilizadas pelo diretor do Ateneu para garantir a notoriedade 

de sua escola, à procura do lucro e da imagem da instituição, em detrimento da função social da 

educação. 

 


