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sobre Aluísio de Azevedo e Raul Pompeia  

25 
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RESUMO  
 

 

Realismo 

 
 O realismo é uma escola literária de oposição ao Romantismo. Enquanto os escritores românticos 

tinham uma postura assumidamente idealista, por conta de seu escapismo e negação da realidade, os 

realistas vêm para romper com 

como ela é, sem alterações. 
 O romance Madame Bovary, de Flaubert, é o que inaugura o Realismo na Europa. Nele, Emma é uma 

moça ingênua e encantada por romances românticos, embora leve uma vida entediada e não esteja satisfeita 

com seu casamento. Por tratar de temas como traição, este livro foi muito mal recebido à época de sua 

publicação  porém ficou na história como um marco realista. 
 O que caracteriza o realismo é justamente essa preocupação em não atenuar em nada a realidade. 

Temas como traições, casamentos por interesses e outros tabus, que não aparecem na literatura romântica, 

são centrais na produção realista. O amor, que anteriormente era não apenas idealizado, mas visto como uma 

salvação do indivíduo, aqui aparece bem mais contido: a mulher amada é real, com defeitos e qualidades, e 

o amor não é necessariamente eterno ou solução de todos os problemas. 

 

Naturalismo 

 
 O naturalismo é uma escola contemporânea ao realismo  ambos têm em comum a negação do 

romantismo. O que difere o naturalismo das outras escolas, porém, é a postura cientificista que ele assume. 

O escritor naturalista tende a se embasar em teorias científicas ao pensar sua obra, especialmente as teorias 

sociais em voga na época. 
 O determinismo, ideia de que o indivíduo é determinado principalmente pelo meio em que vive é 

uma das ideais mais presentes na produção literária dessa época. Também é comum a zoomorfização, na 

qual as personagens são retratadas de forma animalesca, presas a seus instintos. 

 

Realismo e Naturalismo no Brasil  
 
 No Brasil, os principais nomes do Realismo são Machado de Assis e Raul Pompeia. Quanto ao 

Naturalismo, o escritor mais importante é Aluísio de Azevedo.  

 
Raul Pompeia 

 
 Nascido no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, Raul Pompéia é um escritor de grande 

relevância para o Realismo brasileiro. Seu romance mais conhecido é O Ateneu, livro de caráter 

autobiográfico. 
 lembra suas experiências no Ateneu, um colégio 

interno. O narrador critica principalmente a estrutura da instituição, comandada pelo rígido diretor Aristarco. 

Notamos as características realistas especialmente no fato de o protagonista lembrar suas memórias sem 

saudosismo, o que seria típico do romantismo. 
 

Trecho de O Ateneu: 

 

Eu tinha onze anos. Frequentara como externo, durante alguns meses, uma escola familiar do Caminho 

Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuíam educação à infância como melhor 

lhes parecia. Entrava às nove horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade, e bocejava 

até às duas, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e 

usados, lustrosos do contato da malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, 
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davam-nos pão com manteiga. Esta recordação gulosa é o que mais pronunciadamente me ficou dos meses 

de externato; com a lembrança de alguns companheiros  um que gostava de fazer rir à aula, espécie 

interessante de mono louro, arrepiado, vivendo a morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância 

calosa que tinha; outro adamado, elegante, sempre retirado, que vinha à escola de branco, engomadinho e 

radioso, fechada a blusa em diagonal do ombro à cinta por botões de madrepérola. Mais ainda: a primeira 

vez que ouvi certa injúria crespa, um palavrão cercado de terror no estabelecimento, que os partistas 

denunciavam às mestras por duas iniciais como em monograma.   

 
Aluísio de Azevedo 

 
 Sua obra mais conhecida e representativa é O Cortiço. Nela, segue-se o cotidiano um cortiço no Rio 

de Janeiro  a partir do qual se desenrolam várias histórias, várias vivências. Afinal, são muitas pessoas vivendo 

juntas. As características naturalistas presentes na obra são, dentre outras: 

 
• Zoomorfização: as personagens são muitas vezes reduzidas ao instinto animalesco. Rita Baiana, por 

exemplo, é uma personagem que é definida principalmente por sua sensualidade. 

• Determinismo: representado principalmente pelo personagem Jerônimo que, no início da história, é 

um pai e marido dedicado e afeito ao trabalho e, ao se apaixonar por Rita Baiana, passa a ser 

preguiçoso no trabalho, desatencioso à família e boêmio. 

• Temas como prostituição, homossexualidade, adultério, arranjos enganosos estão presentes na obra 

como um todo. 

 
Trecho de O Cortiço:  

 

Rita havia parado em meio do pátio. Cercavam-na homens, mulheres e crianças; todos queriam novas dela. 

Não vinha em traje de domingo; trazia casaquinho branco, uma saia que lhe deixava ver o pé sem meia num 

chinelo de polimento com enfeites de marroquim de diversas cores. No seu farto cabelo, crespo e reluzente, 

puxado sobre a nuca, havia um molho de manjericão e um pedaço de baunilha espetado por um gancho. E 

toda ela respirava o asseio das brasileiras e um odor sensual de trevos e plantas aromáticas. Irrequieta, 

saracoteando o atrevido e rijo quadril baiano, respondia para a direita e para a esquerda, pondo à mostra um 

fio de dentes claros e brilhantes que enriqueciam a sua fisionomia com um realce fascinador. Acudiu quase 

todo o cortiço para recebê-la. Choveram abraços e as chufas do bom acolhimento. Por onde andara aquele 

diabo, que não aparecia para mais de três meses?  

 

TEXTOS DE APOIO 
 

Texto 1  

- Quem me procura?... exclamou João Romão com disfarce, chegando ao armazém. 

Um homem alto, com ar de estróina, adiantou-se e entregou-lhe uma folha de papel. 

João Romão, um pouco trêmulo, abriu-a defronte dos olhos e leu-a demoradamente. Um silêncio formou-

se em torno dele; os caixeiros pararam em meio do serviço, intimidados por aquela cena em que entrava a 

polícia. 

- Está aqui com efeito... disse afinal o negociante. Pensei que fosse livre... 

- É minha escrava, afirmou o outro. Quer entregar-ma?... 

- Mas imediatamente. 

- Onde está ela? 

- Deve estar lá dentro. Tenha a bondade de entrar... 

O sujeito fez sina! aos dois urbanos, que o acompanharam logo, e encaminharam-se todos para o 

interior da casa. Botelho, à frente deles, ensinava-lhes o caminho. João Romão ia atrás, pálido, com as mãos 

cruzadas nas costas. 

Atravessaram o armazém, depois um pequeno corredor que dava para um pátio calçado, chegaram 

finalmente à cozinha. Bertoleza, que havia já feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras, no chão, 

escamando peixe, para a ceia do seu homem, quando viu parar defronte dela aquele grupo sinistro. 

Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num 

relance de grande perigo compreendeu a situação; adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido 

para sempre: adivinhou que tinha sido enganada; que a sua carta de alforria era uma mentira, e que o seu 

amante, não tendo coragem para matá-la, restituía-a ao cativeiro. 
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Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando 

escapula, o senhor adiantou-se dela e segurou-lhe o ombro. 

- É esta! disse aos soldados que, com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. - Prendam-na! 

É escrava minha! 

A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão e com 

a outra segurando a faca de cozinha, olhou aterrada para eles, sem pestanejar. 

Os policiais, vendo que ela se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza então, 

erguendo-se com ímpeto de anta bravia, recuou de um salto e, antes que alguém conseguisse alcançá-la, já 

de um só golpe certeiro e fundo rasgara o ventre de lado a lado. 

E depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando moribunda numa lameira de sangue. 

João Romão fugira até ao canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. 

Nesse momento parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha, 

de casaca! trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. 

Ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. 
(AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Círculo do Livro, 1991.) 

 

Texto 2  

Manuel sacudiu os ombros e resmungou depois, em ar de confidência: 

- Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o senhor é... é filho de uma escrava... 

- Eu?! 

- O senhor é um homem de cor!... Infelizmente esta é a verdade... 

Raimundo tomou-se lívido. Manuel 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 de minha 

mulher sempre foi muito escrupulosa a esse 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 a 

prevenção contra os mulatos!... Nunca me perdoariam um tal casamento; além do que, para realizá-lo, teria 

que quebrar a promessa que fiz à minha sogra, de não dar a neta senão a um branco de lei, português ou 

descendente direto de portugueses!... O senhor é um moço muito digno, muito merecedor de consideração, 

mas... foi forro à pia, e aqui ninguém o ignora. 

- Eu nasci escravo?!... 

- Sim, pesa-me dizê-lo e não o faria se a isso não fosse constrangido, mas o senhor é filho de uma 

escrava e nasceu também cativo. 

 (...) 

Calaram-se ambos. Raimundo, pela primeira vez, sentiu-se infeliz; uma nascente má vontade contra 

os outros homens formava-se na sua alma ate ai limpa e clara; na pureza do seu caráter o desgosto punha a 

primeira nódoa. E, querendo reagir, uma revolução operava-se dentro dele; ideias turvas, enlodadas de ódio 

e de vagos desejos de vingança, iam e vinham, atirando-se raivosos contra os sólidos princípios da sua moral 

e da sua honestidade, como num oceano a tempestade açula contra um rochedo os negros vagalhões 

encapelados. Uma só palavra bolava à superfície dos seus pensamentos: "Mulato". E crescia, crescia, 

transformando-se em tenebrosa nuvem, que escondia todo o seu passado. Ideia parasita, que estrangulava 

todas as outras ideias. 

- Mulato! 

Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos, que a sociedade do Maranhão 

usara para com ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem visitara; a conversa cortada no momento 

em que Raimundo se aproximava; as reticências dos que lhe falavam sobre os seus antepassados; a reserva e 

a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue; a razão pela qual D. Amância 

lhe oferecera um espelho e lhe dissera: "Ora mire-se!" a razão pela qual diante dele chamavam de meninos 

os moleques da rua. Aquela simples palavra dava-lhe tudo o que ele até aí desejara e negava-lhe tudo ao 

mesmo tempo, aquela palavra maldita dissolvia as suas dúvidas, justificava o seu passado; mas retirava-lhe a 

esperança de ser feliz, arrancava-lhe a pátria e a futura família; aquela palavra dizia-lhe brutalmente: "Aqui, 

desgraçado, nesta miserável terra em que nasceste, só poderás amar uma negra da tua laia! Tua mãe, lembra-

te bem, foi escrava! E tu também o foste!" 

Mas, replicava-lhe uma voz interior, que ele mal ouvia na tempestade do seu desespero; a natureza não criou 

cativos! Tu não tens a menor culpa do que fizeram os outros, e no entanto és castigado e amaldiçoado pelos 

irmãos daqueles justamente que inventaram a escravidão no Brasil! 

E na brancura daquele caráter imaculado brotou, esfervilhando logo, uma ninhada de vermes 

destruidores, onde vinham o ódio, a vingança, a vergonha, o ressentimento, a inveja, a tristeza e a maldade. 

E no circulo do seu nojo, implacável e extenso, entrava o seu país, e quem este primeiro povoou, e quem 
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então e agora o governava, e seu pai, que o fizera nascer escravo, e sua mãe, que colaborara nesse crime. 

"Pois então de nada-lhe lhe valia ter sido bem educado e instruído; de nada lhe valia ser bom e honesto?... 

Pois naquela odiosa província, seus conterrâneos veriam nele, eternamente, uma criatura desprezível, a quem 

repelem todos do seu seio?.." E vinham-lhe então, nítidas a luz crua do seu desalento, as mais rasteiras 

perversidades do Maranhão; as conversas de porta de botica, as pequeninas intrigas que lhe chegavam aos 

ouvidos por intermédio de entes ociosos e objetos, a que ele nunca olhara senão com desprezo. E toda essa 

miséria, toda essa imundícia, que até então se lhe revelava aos bocadinhos, fazia agora uma grande nuvem 

negra no seu espírito, porque, gota a gota, a tempestade se formara. E, no meio desse vendaval, um desejo 

crescia, um único, o desejo de ser amado, de formar uma família, um abrigo legítimo, onde ele se escondesse 

para sempre de todos os homens. 

Mas o seu desejo só pedia, só queria, só aceitava Ana Rosa, como se o mundo inteiro houvera 

desaparecido de novo ao redor daquela Eva pálida e comovida, que lhe dera a provar, pela primeira vez, o 

delicioso veneno do fruto proibido. 
(AZEVEDO, Aluísio. O mulato. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000166.pdf. Acesso em 19 de 

janeiro de 2016.) 

 

Texto 3  

Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, ̀ porta do Ateneu. Coragem para a luta.  Bastante 

experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia, num gesto, das ilus ̃es de crian ̧a educada 

exoticamente na estufa de carinho que ́ o regime do amor dom ́stico, diferente do que se encontra fora, 

t ̃o diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artif ́cio sentimental, com a vantagem ́nica 

de fazer mais sens ́vel a criatura ̀ impress ̃o rude do primeiro ensinamento, t ̂mpera brusca da vitalidade na 

influ ̂ncia de um novo clima rigoroso. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hip ́crita, dos felizes 

tempos; como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, n ̃o nos houvesse perseguido outrora e n ̃o 

viesse de longe a enfiada das decep ̧ ̃es que nos ultrajam. 

Eufemismo, os felizes tempos, eufemismo apenas, igual aos outros que nos alimentam, a saudade 

dos dias que correram como melhores. Bem considerando, a atualidade ́ a mesma em todas as datas. Feita 

a compensa ̧ ̃o dos desejos que variam, das aspira ̧ ̃es que se transformam, alentadas perpetuamente do 

mesmo ardor, sobre a mesma base fant ́stica de esperan ̧as, a atualidade ́ uma. Sob a colora ̧ ̃o cambiante 

das horas, um pouco de ouro mais pela manh ̃, um pouco mais de p ́rpura ao crep ́sculo  a paisagem ́ a 

mesma de cada lado beirando a estrada da vida. 

Eu tinha onze anos. 
(POMPÉIA, Raul. O Ateneu. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000005.pdf. Acesso em 19 de 

janeiro de 2016.) 

 

 
 

EXERCÍCIOS  
 

 

1. Relacione os trechos da obra O Cortiço, de Aluísio de Azevedo, às características realistas e naturalistas 

seguintes que predominam nesses trechos e, a seguir, marque a alternativa CORRETA: 

1. Detalhismo.  

2. Crítica ao capitalismo selvagem.  

3. Força do sexo. 

 

o-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. 

Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro de um saco de 

  

-dia; ela era o calor vermelho das sestas de fazenda; era o aroma 

  

(  

diabo caminhando para os sete  

 

a) 2, 1, 3 

b) 1, 3, 2 

c) 3, 2, 1 

d) 2, 3, 1 

e) 1, 2, 3 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000166.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000005.pdf
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2. São características da linguagem naturalista, exceto: 

a) Determinismo. 

b) Preferência por temas de patologia social. 

c) Objetivismo científico e impessoalidade. 

d) Linguagem simples. 

e) Subjetividade. 

 

3. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista: 

a) As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. 

b) estilo caracteriza-se por um descritivismo intenso, capaz de refletir a visualização pictórica dos 

ambientes. 

c) Os tipos são muito bem delimitados, física e moralmente, compondo verdadeiras representações 

caricaturais. 

d) Tem como objetivo maior aprofundar a dimensão psicológica das personagens. 

e) comportamento das personagens e sua movimentação no espaço determinam-lhe a condição 

narrativa. 

 

4. Pode-se entender o Naturalismo como uma particularização do Realismo que: 

a) se volta para a Natureza a fim de analisar-lhe os processos cíclicos de renovação. 

b) pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades 

primitivas. 

c) defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. 

d) analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. 

e) estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta 

das personagens. 

 

5.                                                                        O cortiço 

Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo. 

Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. O 

pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela 

zumba de gritos sem nexo, e choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo 

desespero. Da casa do Barão saíam clamores apopléticos; ouviam-se os guinchos de Zulmira que se 

espolinhava com um ataque. E começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo; mas 

viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a 

badalar. E tudo era um clamor. A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma fornalha acesa. 

Estava horrível; nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro, de cabocla velha, reluzia que nem metal 

em brasa; a sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-

lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as 

queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a sonhar 

em segredo a sua alma extravagante de maluca. Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o 

madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca num montão de 

brasas. 

 
Em O cortiço, o caráter naturalista da obra faz com que o narrador se posicione em terceira pessoa, 

onisciente e onipresente, preocupado em oferecer uma visão crítico-analítica dos fatos. A sugestão de 

que o narrador é testemunha pessoal e muito próxima dos acontecimentos narrados aparece de modo 

mais direto e explícito em: 
a) Fechou-se um entra-e-sai de marimbondos defronte daquelas cem casinhas ameaçadas pelo fogo. 
b) Ninguém sabia dizê-lo; mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. 
c) Da casa do Barão saíam clamores apopléticos... 
d) A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma fornalha acesa. 
e) Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada.  
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6. O caráter naturalista nessa obra de Aluísio Azevedo oferece, de maneira figurada, um retrato de nosso 

país, no final do século XIX. Põe em evidência a competição dos mais fortes, entre si, e estes, 

esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos. No 

ambiente de degradação de um cortiço, o autor expõe um quadro tenso de misérias materiais e 

humanas. No fragmento, há várias outras características do Naturalismo. Aponte a alternativa em que 

as duas características apresentadas são corretas. 
a) Exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos; enfoque da vida e dos fatos sociais 

contemporâneos ao escritor. 

b) Visão subjetivista dada pelo foco narrativo; tensão conflitiva entre o ser humano e o meio ambiente. 

c) Preferência pelos temas do passado, propiciando uma visão objetiva dos fatos; crítica aos valores 

burgueses e predileção pelos mais pobres. 

d) A onisciência do narrador imprime-lhe o papel de criador, e se confunde com a ideia de Deus; 

utilização de preciosismos vocabulares, para enfatizar o distanciamento entre a enunciação e os 

fatos enunciados. 

e) Exploração de um tema em que o ser humano é aviltado pelo mais forte; predominância de 

elementos anticientíficos, para ajustar a narração ao ambiente degradante dos personagens. 

 

7. umidade quente e lodosa, começou a minhocar, e 

esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali 

mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-  

 

O fragmento de  sio Azevedo, apresenta uma característica fundamental 

do Naturalismo. Qual? 

a) Uma compreensão psicológica do homem. 

b) Uma compreensão biológica do mundo. 

c) Uma concepção idealista do universo. 

d) Uma concepção religiosa da vida. 

e) Uma visão sentimental da natureza 

 

8. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, at ́ 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 outras notas, e outras, cada vez mais ardentes 

e mais delirantes. J ́ 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 estala de gozo. 
AZEVEDO, A. O cortiço. São Paulo: Ática, 1983. 

 

No romance O Corti ̧o (1890), de Aluízio 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 ̀ tristeza dos por tugueses. 

e) atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. 

 

Texto para a questão 9.  

 

E ̀ 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 
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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 mesti ̧a, 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. A ́, 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 ̀ robusta gameleira brava o cip ́ 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; j ́ correndo de barriga empinada; j ́ recuando de braços estendidos, a tremer toda, 

como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma p ́ e nunca se encontra 

fundo. Depois, como se voltasse ̀ 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. 

 

 

9. O Naturalismo sempre promove a zoomorfização  do homem, isto ́, 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: 

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

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

ue de corpo e alma àquela  

sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a punha ofegante...  

e) E ̀ viva crepitação da música baiana calaram se as melancólicas toadas dos de além mar.  

 

10.              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  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. 
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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. 

 

 

 

QUESTÃO CONTEXTO 
 

 

Observe a letra da música abaixo e identifique características pertencentes ao Realismo.  

Muleque de Vila 

Projota 

 

Eu falei que era uma questão de tempo 

E tudo ia mudar, e eu lutei 

Vários me disseram que eu nunca ia chegar, 

duvidei 

Lembra da ladeira, meu? 

Toda sexta-feira meu melhor amigo é Deus e o 

segundo melhor sou eu 

 

Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz 

Eu canto Xis, canto Péricles, canto Elis 

Torcedor do Santos, desse pão e seco eu também 

quis 

Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz 

 

(...)  

 

Deus olhou pra mim, disse assim: Escuta, neguin 

Pegue esse caderno e escreve cada folha até o fim 

Eu disse: Senhor, sou tão tímido, sinto mó pavor 

Só no subir no palco a perna congelou 

 

Mas rodei o Brasil, CD na mochila foi 50 mil 

 

 

Mão em mão, na rodoviária passando mó frio 

Quem viu, viu, Curitiba, meu tesouro, foi estouro 

25 mil, tio, DVD de ouro 

 

Triunfo bombou, Leandro estourou, Michel 

prosperou 

Dei valor, só trabalhador, homens de valor 

Minha cor não me atrapalhou, só me abençoou 

Quem falou que era moda, hoje felizmente se 

calou 

 

Vai, vai lá, não tenha medo do pior 

Eu sei que tudo vai mudar 

Você vai transformar o mundo ao seu redor 

Mas não vacila, muleque de vila, muleque de vila, 

muleque de vila 

Não vacila, muleque de vila, muleque de vila, 

muleque de vila 

 

Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado 

Fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado 

Aplaudido, reverenciado, homenageado 

Premiado pelos homens, por Deus abençoado 

 

(...)
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GABARITO 

 

 

 

Exercícios 

 
1. d 

A ordem entre as características do Naturalismo e os trechos é: 2, 3 e 1. 

 

2. e 

A subjetividade não faz parte da escola naturalista, uma vez que tal movimento preza pela objetividade e 

pela descrição de cenas e da condição humana. Além disso, por conter um caráter mais impessoal, 

rompe com traços da escola romântica. 

 

3. d 

O aprofundamento psicológico dos personagens faz referência à escola realista. No naturalismo, o autor 

preocupava-se em explicar as causas sociais e biológicas dos personagens, por meio do determinismo. 

 

4. e 

O naturalismo apresenta um caráter mais radical que o Realismo, isso é perceptível pelas características 

descritivistas dos personagens. O autor retrata a condição humana e sua relação de subsistência, baseada 

na perspectiva determinista, de que o homem é produto do meio em que é gerado. 

 

5. e 

-se 

cá para 

onde a bruxa iria se atirar. Ou seja, parece que ele estava ali, assistindo a tudo. 

 

6. a 

As principais características do Naturalismo são documentar e dissecar o comportamento humano e 

social, explicando a influência que o meio ambiente pode exercer nos comportamentos tidos como 

 

 

7. b 

Como o naturalismo pretende explicar as coisas do mundo por uma visão mais científica, o fragmento 

apresenta uma compreensão biológica do mundo, ou seja, com base na teoria do Evolucionismo, Darwin 

afirma que há uma adaptação e uma evolução de seres vivos e elementos da natureza às alterações 

ocorridas no meio ambiente. 

 

8. c 

ue descrevem a música brasileira. Dessa forma, 

como aponta a alternativa C, a vitalidade da música crioula prevalece sobre a melancólica portuguesa.  

 

9.  

 

10. a 

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

sua escola. 
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Questão Contexto  
 

As características do Realismo presente na música do Projota é a oposição aos ideais românticos; a 

linguagem coloquial, clara e objetiva; as descrições minuciosas; abordagem de temas sociais e foco 

na análise de comportamentos humanos.  
 


