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Exercícios sobre Realismo e Naturalismo 

 

Exercícios 

 

Eurico, o Presbítero 

Os raios derradeiros do sol desapareceram: o clarão avermelhado da tarde vai quase vencido pelo 

grande vulto da noite, que se alevanta do lado de Septum. Nesse chão tenebroso do oriente a tua 

imagem serena e luminosa surge a meus olhos, ó Hermengarda, semelhante à aparição do anjo da 

esperança nas trevas do condenado.  

E essa imagem é pura e sorri; orna-lhe a fronte a coroa das virgens; sobe-lhe ao rosto a vermelhidão do 

pudor; o amículo alvíssimo da inocência, flutuando-lhe em volta dos membros, esconde-lhe as formas 

divinas, fazendo-as, porventura, suspeitar menos belas que a realidade.  

É assim que eu te vejo em meus sonhos de noites de atroz saudade: mas, em sonhos ou desenhada no 

vapor do crepúsculo, tu não és para mim mais do que uma imagem celestial; uma recordação 

indecifrável; um consolo e ao mesmo tempo um martírio.  

Não eras tu emanação e reflexo do céu? Por que não ousaste, pois, volver os olhos para o fundo abismo 

do meu amor? Verias que esse amor do poeta é maior que o de nenhum homem; porque é imenso, 

como o ideal, que ele compreende; eterno, como o seu nome, que nunca perece.  

Hermengarda, Hermengarda, eu amava-te muito! Adorava-te só no santuário do meu coração, enquanto 

precisava de ajoelhar ante os altares para orar ao Senhor. Qual era o melhor dos dois templos?  

Foi depois que o teu desabou, que eu me acolhi ao outro para sempre.  

Por que vens, pois, pedir-me adorações quando entre mim e ti está a Cruz ensanguentada do Calvário; 

quando a mão inexorável do sacerdócio soldou a cadeia da minha vida às lájeas frias da igreja; quando 

o primeiro passo além do limiar desta será a perdição eterna?  

Mas, ai de mim! essa imagem que parece sorrir-me nas solidões do espaço está estampada 

unicamente na minha alma e reflete-se no céu do oriente através destes olhos perturbados pela febre 

da loucura, que lhes queimou as lágrimas.  

HERCULANO, Alexandre. Eurico, o presbítero. Edição crítica, dirigida e prefaciada por Vitorino Nemésio. 41ª ed. Lisboa: 

Livraria Bertrand, [s.d.], p. 42-43.  
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O Missionário 

Entregara-se, corpo e alma, à sedução da linda rapariga que lhe ocupara o coração. A sua natureza 

ardente e apaixonada, extremamente sensual, mal contida até então pela disciplina do Seminário e pelo 

ascetismo que lhe dera a crença na sua predestinação, quisera saciar-se do gozo por muito tempo 

desejado, e sempre impedido. Não seria filho de Pedro Ribeiro de Morais, o devasso fazendeiro do 

Igarapé-mirim, se o seu cérebro não fosse dominado por instintos egoísticos, que a privação de 

prazeres açulava e que uma educação superficial não soubera subjugar. E como os senhores padres 

do Seminário haviam pretendido destruir ou, ao menos, regular e conter a ação determinante da 

hereditariedade psicofisiológica sobre o cérebro do seminarista? Dando-lhe uma grande cultura de 

espírito, mas sob um ponto de vista acanhado e restrito, que lhe excitara o instinto da própria 

conservação, o interesse individual, pondo-lhe diante dos olhos, como supremo bem, a salvação da 

alma, e como meio único, o cuidado dessa mesma salvação. Que acontecera? No momento dado, 

impotente o freio moral para conter a rebelião dos apetites, o instinto mais forte, o menos nobre, 

assenhoreara-se daquele temperamento de matuto, disfarçado em padre de S. Sulpício. Em outras 

circunstâncias, colocado em meio diverso, talvez que padre Antônio de Morais viesse a ser um santo, 

no sentido puramente católico da palavra, talvez que viesse a realizar a aspiração da sua mocidade, 

deslumbrando o mundo com o fulgor das suas virtudes ascéticas e dos seus sacrifícios inauditos. Mas 

nos sertões do Amazonas, numa sociedade quase rudimentar, sem moral, sem educação... vivendo no 

meio da mais completa liberdade de costumes, sem a coação da opinião pública, sem a disciplina duma 

autoridade espiritual fortemente constituída... sem estímulos e sem apoio... devia cair na regra geral 

dos seus colegas de sacerdócio, sob a influência enervante e corruptora do isolamento, e entregara-se 

ao vício e à depravação, perdendo o senso moral e rebaixando-se ao nível dos indivíduos que fora 

chamado a dirigir. Esquecera o seu caráter sacerdotal, a sua missão e a reputação do seu nome, para 

mergulhar-se nas ardentes sensualidades dum amor físico, porque a formosa Clarinha não podia 

oferecer-lhe outros atrativos além dos seus frescos lábios vermelhos, tentação demoníaca, das suas 

formas esculturais, assombro dos sertões de Guaranatuba.  

SOUSA, Inglês de. O missionário. São Paulo: Ática, 1987, p. 198. 

 

1. (UNESP – Adaptada) A visão que o amante tem de sua amada constitui um dos temas eternos da 

Literatura. Uma leitura comparativa dos dois fragmentos apresentados, que exploram tal tema, nos 

revela dois perfis bastante distintos de mulher. Considerando esta informação, aponte a diferença que 

há entre Hermengarda e Clarinha, no que diz respeito ao predomínio dos traços físicos sobre os 

espirituais, ou vice-versa, segundo as visões de seus respectivos amantes. 

 

 

2. (UNESP – Adaptada) Justifique as diferenças com base nos fundamentos do estilo de época em que 

se enquadra cada romance. 
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Texto para as questões 3 e 4.  

 

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 ambição, 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 revolução afinal foi completa: a aguardente de cana substituiu 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 o seu aroma quente, Jerônimo principiou a achar 

graça no cheiro do fumo e não tardou a fumar também com os amigos. 

(Aluísio Azevedo, O cortiço) 

 

3. (UFF) Observando a ficção brasileira da segunda metade do século XIX, destaque dois aspectos 

presentes no fragmento citado que comprovem ser o texto representativo da narrativa realista-

naturalista. 

 

 

4. (UFF) De acordo com a leitura do texto, comente a seguinte afirmativa: “A caracterização do 

personagem do texto como produto do meio físico comprova a existência de traços comuns entre 

Realismo-Naturalismo e o Romantismo”. 
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Texto para as questões de 5 a 8.  

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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5. (UFCE) Esse fragmento de O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, mostra com toda nitidez: 

a) A natureza fragilizada pela ação do homem. 

b) O homem depredador da natureza. 

c) A pequenez do homem diante da imponência da natureza. 

d) A superioridade do homem diante da imponência da natureza 

 

 

6. (UERJ) 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, (l. 10-12)  

Para caracterizar a pedreira, o narrador utiliza várias vezes uma determinada figura de linguagem, como 

no trecho sublinhado acima. Identifique essa figura de linguagem e um de seus efeitos estilísticos. 

Transcreva, em seguida, uma passagem do texto em que a pedreira é descrita sob uma perspectiva 

diferente. 

 

 

7. (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 em 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. 

 

 

8. (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. 
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Gabarito 

 

1. A personagem Hermengarda, figura feminina do texto I, possui os traços espirituais que predominam 

sobre os traços físicos, como em: “imagem celestial”, “emanação e reflexo do céu”, por exemplo. Já a 

Clarinha, do texto II, em oposição à mulher anterior, é trazida sob uma descrição mais voltada aos 

elementos físicos, como em “frescos lábios vermelhos” e “tentação demoníaca” (esta caracterização, 

inclusive, se opõe à qualidade angelical de Hermengarda). 

  

2. O texto I, Eurico, o Presbítero, está de acordo com o estilo de época do Romantismo, enquanto o texto II, 

O Missionário, encaixa-se no eixo Realismo-Naturalismo. Em primeiro lugar, cabe observar a diferença 

entre os narradores: enquanto no primeiro texto temos a subjetividade típica do estilo romântico, 

marcada pela 1ª pessoa (ou seja, narrador-personagem), no segundo, há a objetividade comum ao 

Realismo, marcada pelo uso da 3ª pessoa. Além disso, há um caráter idealizador romântico no primeiro 

texto, enquanto o segundo apresenta influência científica, especificamente determinista. 

  

3. O primeiro aspecto a se chamar atenção é a influência do meio sobre o indivíduo, exibindo a influência 

determinista da narrativa realista-naturalista, através da transformação dos gostos de Jerônimo; trata-

se da tese experimental. Outro aspecto é a preocupação do narrador em detalhar essa transformação, 

sendo uma tese documental. 

  

4. Na estética romântica, o contato com a natureza surge por meio de uma apreciação entre o eu lírico e o 

ambiente. No entanto, no Realismo-Naturalismo, o envolvimento com o meio traz consequências 

negativas: no caso do texto em questão, a partir do momento que Jerônimo é influenciado pelo meio, ele 

passa a ter traços negativos, como a preguiça, por exemplo.  

 

5. C 

A pedreira é, constantemente, descrita como gigante em relação ao homem, como mostra o trecho “A 

pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente”. Além disso, considerando o caráter 

determinista na obra naturalista, o meio possui destaque e poder sobre o homem: logo, o ambiente se 

sobrepõe ao indivíduo. 

 

6. A figura de linguagem utilizada é a personificação, visto que o narrador atribui características humanas 

à pedreira, reforçando o protagonismo do meio e sua influência sobre o indivíduo.  

Já nas passagens “E brada aos céus, creia! ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos!” e “Esta 

parte aqui é toda granito, é a melhor”, por exemplo, a pedreira deixa de ser descrita de forma humanizada 

e aparece como um elemento inanimado e natural. 

  

7. 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.  

 

8. 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,”. 

  


