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Exercícios sobre Realismo/Naturalismo 
 

Exercícios 

 

1. Junto dela pôs-se a trabalhar a Leocádia, mulher de um ferreiro chamado Bruno, portuguesa pequena 

e socada, de carnes duras, com uma fama terrível de leviana entre suas vizinhas. Seguia-se a Paula, 

uma cabocla velha, meio idiota, a quem respeitavam todos pelas virtudes de que só ela dispunha para 

benzer erisipelas e cortar febres por meio de rezas e feitiçarias. Era extremamente feia, grossa, triste, 

com olhos desvairados, dentes cortados à navalha, formando ponta, como dentes de cão, cabelos 

lisos, escorridos e ainda retintos apesar da idade. Chamavam-lhe “Bruxa”. Depois seguiam-se a 

Marciana e mais a sua filha Florinda. A primeira, mulata antiga, muito séria e asseada em exagero: a 

sua casa estava sempre úmida das consecutivas lavagens. Em lhe apanhando o mau humor punha-

se logo a espanar, a varrer febrilmente, e, quando a raiva era grande, corria a buscar um balde de água 

e descarregava-o com fúria pelo chão da sala. A filha tinha quinze anos, a pele de um moreno quente, 

beiços sensuais, bonitos dentes, olhos luxuriosos de macaca. Toda ela estava a pedir homem, mas 

sustentava ainda a sua virgindade e não cedia, nem à mão de Deus Padre, aos rogos de João Romão, 

que a desejava apanhar a troco de pequenas concessões na medida e no peso das compras que 

Florinda fazia diariamente à venda. 
O cortiço, 2007. 

Uma relação correta entre o trecho apresentado e o movimento literário em que O cortiço está inserido 

é: 

a) a referência cuidadosa e delicada à sexualidade dos personagens é parte de um esforço, típico 

do Realismo, para apresentar o ser humano em sua totalidade sem sobrecarregar um de seus 

aspectos. 

b) a caracterização dos personagens como indivíduos únicos e isolados da coletividade, deixando 

em segundo plano suas relações sociais, é um traço típico do Naturalismo. 

c) a preferência dos personagens pela razão e seu desprezo pela fé, em uma estratégia para 

valorizar a ciência e a objetividade e desvalorizar a religião, são características do Realismo. 

d) a valorização da vida perto da natureza, com personagens que abrem mão dos métodos e dos 

objetos frutos da tecnologia para se ligarem à tranquilidade de uma vida sem máquinas, é uma 

característica do Naturalismo. 

e) a descrição das características vulgares dos personagens e a frequente associação entre homens 

e animais, que ajudam a estabelecer uma concepção biológica do mundo, são características do 

Naturalismo. 
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Leia o fragmento abaixo e responda as questões seguintes:  

E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Naquela mulata estava 

o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era a luz ardente do meio-

dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o 

atordoara nas matas brasileiras; era a palmeira virginal e esquiva que se não torce a nenhuma outra planta; 

era o veneno e era o açúcar gostoso; era o sapoti mais doce que o mel e era a castanha do caju, que abre 

feridas com o seu azeite de fogo; ela era a cobra verde e traiçoeira, a lagarta viscosa, a muriçoca doida, que 

esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras 

embambecidas pela saudade da terra, picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma 

centelha daquele amor setentrional, uma nota daquela música feita de gemidos de prazer, uma larva daquela 

nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e espalhavam-se pelo ar numa fosforescência 

afrodisíaca. 

Aluísio Azevedo, O cortiço. 

2. O efeito expressivo do texto – bem como seu pertencimento ao Naturalismo em literatura – baseiam-

se amplamente no procedimento de explorar de modo intensivo aspectos biológicos da natureza. 

Entre esses procedimentos empregados no texto, só NÃO se encontra a 

a) representação do homem como ser vivo em interação constante com o ambiente. 

b) exploração exaustiva dos receptores sensoriais humanos (audição, visão, olfação, gustação), 

bem como dos receptores mecânicos. 

c) figuração variada tanto de plantas quanto de animais, inclusive observados em sua interação. 

d) ênfase em processos naturais ligados à reprodução humana e à metamorfose em animais. 

e) focalização dos processos de seleção natural como principal força direcionadora do processo 

evolutivo. 

 

 

3. Em que pese a oposição pragmática do Naturalismo ao Romantismo, verifica-se no excerto – e na 

obra a que pertence – a presença de uma linha de continuidade entre o movimento romântico e a 

corrente naturalista brasileira, a saber, a 

a) exaltação patriótica da mistura de raças.  

b) necessidade de autodefinição nacional.  

c) aversão ao cientificismo. 

d) recusa dos modelos literários estrangeiros.  

e) idealização das relações amorosas.  
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4. – Recusei a mão de minha filha, porque o senhor é... filho de uma escrava.  

– Eu? 

- O senhor é um homem de cor!... Infelizmente esta é a verdade... Raimundo tornou-se lívido. Manoel 

prosseguiu, no fim de um silêncio:  

- Já vê o amigo que não é por mim que lhe recusei Ana Rosa, mas é por tudo! A família da minha 

mulher sempre foi muito escrupulosa a essa respeito, e como ela é toda a sociedade do Maranhão! 

Concordo que seja uma asneira; concordo que seja um prejuízo tolo! O senhor porém não imagina o 

que é por cá e prevenção contra os multatos!... Nunca me perdoariam um tal casamento; além do que, 

para realizá-lo, teria que quebrar a promessa que fiz a minha sogra, de não dar a neta senão a um 

branco de lei, português ou descendente direto de portugueses! 
AZEVEDO, A. O mulato. São Paulo: Escala, 2008.  

 
Influenciada pelo ideário cientificista do Naturalismo, a obra destaca o modo como o mulato era visto 

pela sociedade de fins do século XIX. Nesse trecho, Manoel traduz uma concepção em que a 

a) miscigenação racial desqualificava o indivíduo. 

b) condição econômica anulava os conflitos raciais. 

c) discriminação racial era condenada pela sociedade. 

d) escravidão negava o direito da negra à maternidade. 

e) união entre mestiços era um risco à hegemonia dos brancos. 

 
 

5. Leia atentamente a proposição:  
O Romantismo era a apoteose do sentimento; o Realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do 

homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos - para nos conhecermos, para que saibamos 

se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mau na nossa sociedade.  
Eça de Queirós. IN: PROENÇA FILHO, Domício. "Estilos de época na literatura." São Paulo: Liceu, 1969. p.207 

 

O texto de Eça de Queirós reúne alguns princípios básicos do Realismo. Dentre as alternativas abaixo, 

assinale aquela que NÃO está em conformidade com as definições do romancista português: 

a) As preocupações psicológicas da prosa de ficção realista levaram o romancista a uma 

conscientização do próprio "eu" e à manifestação de sua mais profunda interioridade. 

b) Em oposição à idealização romântica, o escritor realista procurou descobrir a verdade de seus 

personagens, dissecando-lhes o comportamento. 

c) O autor realista retratou com fidelidade a psicologia do personagem, demonstrando um interesse 

maior pelas fraquezas humanas e pelos dramas existenciais. 

d) O Realismo foi marcado por um forte espírito crítico e assumiu uma atitude mais combativa 

diante dos problemas sociais contemporâneos. 

e) O sentido de observação e análise vigente no Realismo exigiu do escritor uma postura racional e 

crítica diante das contradições do homem enquanto ser social. 
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6. Leia, a seguir, o comentário crítico sobre o romance O Ateneu, de Raul Pompeia, e o fragmento extraído 
da obra.  
 
Acumulam-se situações e experiências, como reflexos de caracteres e intenções, selecionados e 

comunicados do ponto de vista subjetivo do autor-personagem. Assim, a memória evocadora sofre 

contínuas interferências subconscientes, de forma a substituir a noção de tempo objetivo pela 

duração interior e ir de encontro aos processos realistas então frequentes de abordagem ou 

observação da vida. O ângulo de visão do mundo ou da realidade é essencialmente subjetivo, 

impondo-se como o principal elemento de unidade da obra. Domina nela a presença de Sérgio 

adolescente sob a vigilância esclarecedora de Sérgio adulto, na pessoa do romancista, pelo que se 

pode falar em autor-personagem. Essa correlação se impõe pela necessidade imperiosa de 

reconquistar o equilíbrio da experiência passada, mas que continua a atuar no presente de maneira 

opressiva.  
CANDIDO, A.; CASTELLO, J. A. Presença da Literatura Brasileira: história e antologia. I Das origens ao realismo. 5.ed. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. p.349-350. 

 
Aludi várias vezes ao revestimento exterior de divindade com que se apresentava habitualmente 

Aristarco. Era um manto transparente, da natureza daquele tecido leve de brisas trançadas de Gautier, 

manto sobrenatural que Aristarco passava aos ombros, revelando do estofo nada mais que o 

predicado de majestade, geralmente estranho à indústria pouco abstrata dos tecelões e à trama 

concreta das lançadeiras. Ninguém conseguia tocar com o dedo a misteriosa púrpura. Sentia-se, 

porém, o influxo da realeza impalpável. Assim é que um simples olhar do diretor imobilizava o colégio 

fulminantemente, como se levasse no brilho ameaças de todo um despotismo cruento.  
POMPEIA, R. O Ateneu. 4.ed. São Paulo: Martin Claret, 2013. cap.4. p.69-70. 

 
Com base na leitura do fragmento crítico e do trecho destacado da obra, explique a correlação entre 

Sérgio adolescente e Sérgio adulto. 

 
 

7. Considere o excerto em que Araripe Júnior, crítico associado ao Naturalismo, refere-se ao “estilo” 

praticado “nesta terra”, isto é, no Brasil. 

 
O estilo, nesta terra, é como o sumo da pinha, que, quando viça, lasca, deforma-se, e, pelas fendas 

irregulares, poreja o mel dulcíssimo, que as aves vêm beijar; ou como o ácido do ananás do Amazonas, 

que desespera de sabor, deixando a língua a verter sangue, picada e dolorida.  

 

O modo pelo qual o crítico explica a feição que o “estilo” assume “nesta terra” indica que ele 

compartilha com o Naturalismo um postulado fundamental. Qual é esse postulado? Explique 

resumidamente.  

 
 

8. “Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão 

e sangue nas veias cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que 

o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que 

o estafaram a tal ponto, que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de 

lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para os seus livros.” 

 
É possível considerar o texto como uma apologia do Realismo? Justifique sua resposta.  
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9. Leia os textos.  
 
TEXTO A  
Outrora uma novela romântica, em lugar de estudar o homem, inventava-o. Hoje o romance estuda-o 

na sua realidade social. Outrora no drama, no romance, concebia-se o jogo das paixões a priori; hoje 

analisa-se a posteriori, por processos tão exatos como os da própria fisiologia. Desde que se 

descobriu que a lei que rege os corpos brutos é a mesma que rege os seres vivos, que a constituição 

intrínseca de uma pedra obedeceu às mesmas leis que a constituição do espírito duma donzela, que 

há no mundo uma fenomenalidade única, que a lei que rege os movimentos dos mundos não difere da 

lei que rege as paixões humanas, o romance, em lugar de imaginar, tinha simplesmente de observar. 

O verdadeiro autor do naturalismo não é pois Zola — é Claude Bernard*. A arte tornou-se o estudo dos 

fenômenos vivos e não a idealização das imaginações inatas…  
Claude Bernard (1813-1878) foi importante médico e fisiologista francês. (Eça de Queirós. Idealismo e Realismo.)  

 
TEXTO B  
Tinham passado três anos quando [Luísa] conheceu Jorge. Ao princípio não lhe agradou. Não gostava 

dos homens barbados; depois percebeu que era a primeira barba, fina, rente, muito macia decerto; 

começou a admirar os seus olhos, a sua frescura. E sem o amar, sentia ao pé dele como uma fraqueza, 

uma dependência e uma quebreira, uma vontade de adormecer encostada ao seu ombro, e de ficar 

assim muitos anos, confortável, sem receio de nada. Que sensação quando ele lhe disse: Vamos casar, 

hem! Viu de repente o rosto barbado, com os olhos muito luzidios, sobre o mesmo travesseiro, ao pé 

do seu! Fez-se escarlate. Jorge tinha-lhe tomado a mão; ela sentia o calor daquela palma larga 

penetrá-la, tomar posse dela; disse que sim; ficou como idiota, e sentia debaixo do vestido de merino 

dilatarem-se docemente os seus seios. Estava noiva, enfim! Que alegria, que descanso para a mamã!  
Eça de Queirós. O primo Basílio. 

 
Vistas à luz dos princípios teóricos expostos no texto A, qual o sentido das reações de Luísa diante de 

Jorge e de seu pedido de casamento (texto B)? 

 

 

10. Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas 

e janelas alinhadas. [...] Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração 

tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio 

de água que escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já 

prender as saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do 

pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco; os homens, esses não 

se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e 

esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão.  
Aluísio Azevedo. O cortiço.  

 
Aluísio de Azevedo pertence ao Naturalismo. Cite duas características desse estilo de época. 

Exemplifique, no texto, essas duas características. 
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Gabarito 

 

1. E 

As características vulgares: “fama terrível de leviana entre suas vizinhas” e animalização “olhos 

luxuriosos de macaca” são elementos típicos da literatura naturalista.  

 

2. E 

De acordo com a teoria do evolucionismo relaciona a sobrevivência das espécies com as pressões 

seletivas do meio. Dessa forma, o romance de Azevedo enfoca questões científicas, todavia o foco é 

diferente, aqui o importante é como o meio corrompe o indivíduo (determinismo), de maneira que se faz 

pouca ou nenhuma alusão à sobrevivência da espécie humana. 

 

3. B 

A continuidade entre os movimentos Romântico e Naturalista, a partir da leitura do fragmento, é a 

menção à fauna e à flora brasileira. O romantismo empregou a exaltação ao quadro físico brasileiro como 

instrumento de definição da nação que se tornava independente; o mesmo é empregado em O Cortiço 

com a descrição da natureza indicada no trecho, porém sem a idealização característica dos românticos.  

 

4. A 

De acordo com a escola naturalista, o indivíduo é mero produto da hereditariedade e seu comportamento 

é fruto do meio em que vive e sobre o qual age. A fala do personagem retratado no excerto justifica a 

recusa em dar-lhe a mão de Ana Rosa pelo fato de a família e a sociedade recriminarem a união da filha 

com um descendente negro.  

 

5. A 

Dentre os princípios básicos do Realismo estão a oposição ao ideal romântico, cujo objetivo é mostrar a 

verdade do comportamento e a psicologia de seus personagens. Além disso, buscou-se mostrar 

também um espírito crítico em relação aos problemas sociais e exigiu do escritor uma postura racional 

e crítica diante das contradições do homem. 

 

6.  O tempo verbal explicita o fato de que a narração não é contemporânea aos fatos, sendo narrada já 

durante a vida adulta, mas é possível perceber também a correlação entre o Sérgio que testemunhou 

aqueles acontecimentos e o que escreve posteriormente o relato na forma com que a narrativa é 

conduzida: o vocabulário sofisticado, improvável na boca de um adolescente, e a segurança com que 

constrói as frases revelam o Sérgio maduro, ao passo que os sentimentos descritos, recuperados, o 

conectam com o Sérgio da época do ocorrido. 

 

7.  O postulado fundamental que Araripe Júnior compartilha com o Naturalismo e que explica a feição que 

o “estilo” assume “nesta terra” é o determinismo do meio, essa tese é que o homem estaria condicionado 

ao meio em que vive. As diversas referências a elementos do ambiente brasileiro evidenciam essa 

tendência determinista: “sumo da pinha, que, quando viça, lasca, deforma-se, e, pelas fendas irregulares”, 

“ácido do ananás do Amazonas, que desespera de sabor, deixando a língua a verter sangue, picada e 

dolorida”.  

 

8.  Não, uma vez que Machado revela nesse excerto uma crítica tanto aos procedimentos românticos 

quanto aos realistas. 
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9.  O fragmento presente no texto A retrata o romance naturalista, valorizando a representação direta e 

exata da realidade em detrimento da idealização típica do Romantismo. O fragmento do texto B é um 

exemplo daquilo que Eça de Queirós defende em seu texto teórico. Luísa, principal figura feminina de “O 

Primo Basílio”, ao encontrar aquele que se tornaria o seu marido, não o ama de pronto, como é comum 

nas histórias idealizadas de amor impossível. Pelo contrário: a princípio, Jorge não lhe agrada. Depois, 

sem ainda o amar, sente apenas segurança e “fraqueza” física ao lado dele. Quando Jorge pede Luísa 

em casamento, ela se vê privada da racionalidade, “como idiota”. Depois, bem ao gosto naturalista, é 

tomada de sensualidade, como se nota na expressão “dilatarem-se docemente os seus seios”. Por fim, 

a moça mostra-se satisfeita e aliviada, não pela realização de um amor grandioso, como se via nos 

enredos românticos, mas sim pela concretização de uma conveniência social e familiar: “Que alegria, 

que descanso para a mamã!”. 

 

10. Duas características do Naturalismo que se encontram nesse trecho d’ O cortiço são o zoomorfismo e o 

descritivismo objetivo. O zoomorfismo aparece em “aglomeração de machos e fêmeas”, “não molhar o 

pelo”, “fossando” . A análise objetiva, voltada para elementos sensoriais, aparece em “fio de água que 

escorria da altura de uns cinco palmos”, “chão inundava-se”, “metiam bem debaixo da água e 

esfregavam com força”, dentre outras. 

 


