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RESUMO   

 

 

I) O REALISMO 

 

Visando combater as fortes influências do Romantismo, no século XIX, o movimento Realista surge com uma 

reação ao subjetivismo e ao idealismo amoroso. Neste sentido, a literatura do realismo denuncia a hipocrisia 

das relações sociais e a formação do cenário burguês, prezando, ainda, por um resgate ao objetivismo. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Os principais acontecimentos da metade do século XIX que marcaram o contexto histórico realista são: 

- Valorização das correntes científicas; 

- Acelerado progresso tecnológico; 

- Revoltas Liberais; 

- Positivismo; 

- Empirismo; 

- Evolucionismo; 

- Influência determinista 

  

CARACTERÍSTICAS DO REALISMO 

 

Como o próprio nome da escola já pressupõe, o Realismo lida com fatos, com a realidade do homem e a 

sociedade em conjunto. Por se desvincular da subjetividade romântica, este movimento propõe uma visão 

crítica à realidade e às relações junto ao uso de uma linguagem culta e direta. Veja, abaixo, as principais 

características do Realismo: 

 

a) Objetivismo; 

b) Descritivismo; 

c) Compromisso com o real; 

d) Denúncia da hipocrisia humana; 

e) Retrato da mulher com qualidades, mas também, defeitos; 

f) Enfoque nos aspectos psicológicos; 

g) Herói problemático;  

h) Amor subordinado aos interesses;   

i) Apresentação dos costumes/valores da classe média; 

j) Universalismo.            

 

II) O NATURALISMO 

O naturalismo é uma corrente do realismo e tem um maior enfoque nas classes populares, assim, a literatura 

naturalista propõe uma nova maneira de observar a sociedade e denunciar a condição humana e a divisão de 

classes. É importante dizer que, por ser uma corrente do realismo, muitas de suas características remetem 

aos traços realistas, tais como a visão crítica, o descritivismo e a objetividade. 

 

CARACTERÍSTICAS DO NATURALISMO 

 

Veja, abaixo, os aspectos mais marcantes desse movimento: 

a) Visão determinista;   

b) Animalização dos personagens; 

c) Objetivismo científico; 

d) Sexualização do elemento feminino; 

e) Impessoalidade;       

f) Descritivismo; 
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g) Foco no coletivo; 

h) Valorização de aspectos biológicos; 

i) Despreocupação com a moral;             

j) Linguagem mais simples. 

  

Os grandes nomes dessa época eram Júlio Ribeiro, Domingos Olímpio, Adolfo Caminha, Raul Pompeia e 

 

 

O ROMANCE DE TESE 

 

O romance de tese tem influência da visão determinista em seu texto, em outras palavras, o narrador tenta 

mostrar que o homem não consegue vencer e é movido pelas forças do meio, da raça e do contexto histórico. 

Dessa maneira, há uma valorização dos aspectos patológicos e, para o leitor, a previsibilidade de entender 

que os personagens não conseguem promover nenhum tipo de transgressão, pois estão vinculados ao 

Determinismo da época. 

 

O PARNASIANISMO 

 

Visando combater a expansão da idealização amorosa provocada pelo Romantismo e resgatando elementos 

da cultura neoclássica, o movimento Parnasiano do século XIX valorizava a arte clássica e a harmonização de 

ideias na poesia.  

 

 
http://www.patrimonioslz.com.br/CULTURA/ICON/FOTOPARNASO.jpg 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

O contexto histórico do parnasianismo se situa ao final do século XIX, com isso, esse período já adianta uma 

transição de pensamentos e ideais para o século XX. Entre os principais acontecimentos, no Brasil, há a 

Abolição da Escravatura (1888) e a Proclamação da República (1889). No cenário europeu, há a influência dos 

anseios da 1º Guerra Mundial. No entanto, ainda que esse momento marcasse uma intensa movimentação 

político-ideológica, o poeta parnasiano não se posiciona, omitindo o contexto histórico em sua poesia. 

  

 

CARACTERÍSTICAS DO PARNASIANISMO 

 

Em relação aos movimentos do século XIX, iremos perceber que sua propagação temática, em geral, sempre 

visa combater algum aspecto de uma corrente anterior, como é o caso do Parnasianismo, que tenta romper 

com a idealização amorosa do Romantismo. 

Além disso, os parnasos acreditavam que a verdadeira produção artística era aquela que valorizasse 

elementos da cultura clássica, por isso, a retomada da influência da mitologia greco-latina e o alto rigor 

características do Parnasianismo: 

 

http://www.patrimonioslz.com.br/CULTURA/ICON/FOTOPARNASO.jpg
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a) Objetivismo; 

b) Racionalismo; 

c) Caráter descritivo; 

 

e) Universalismo; 

f) Imparcialidade; 

g) Isolamento do poeta (concentração); 

h) Contenção de sentimentos; 

i) Retomada de elementos da cultura greco-latina. 

  

Ainda sobre o Parnasianismo, os aspectos mais marcantes de sua forma estrutural são: 

- Obsessão pelo alto rigor formal;          

- Valorização do soneto; 

- Uso versos decassílabos e alexandrinos; 

- Linguagem culta e rebuscada; 

- Uso de rimas ricas e preciosas; 

- Estrofes regulares. 

 

No Brasil, os autores de maior popularidade parnasiana são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo 

Correia, Vicente de Carvalho, Francisca Júlia e Teófilo Dias. Além disso, é importante ressaltar que embora 

os textos parnasianos, de forma geral, combatessem a subjetividade, isso não significa que os autores não 

aprofundavam sua expressividade emocional, produzindo alguns poemas, inclusive, com ares românticos.   

 

Leia, abaixo, um poema de Olavo Bilac e observe como o eu lírico se distancia da contenção amorosa: 

 

Tercetos 

      

Entre dois beijos que me fosse embora. 

Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: 

 

Espera ao menos que desponte a aurora!            

Tua alcova é cheirosa como um ninho...              

E olha que escuridão há lá por fora!      

 

Como queres que eu vá, triste e sozinho,            

Casando a treva e o frio de meu peito  

Ao frio e à treva que há pelo caminho?!              

 

Ouves? é o vento! é um temporal desfeito!        

Não me arrojes à chuva e à tempestade!            

Não me exiles do vale do teu leito!        

 

Morrerei de aflição e de saudade...       

Espera! até que o dia resplandeça,        

Aquece-  

  

O SIMBOLISMO 

  

O movimento simbolista surge ao final do século XIX, trazendo em sua poesia uma nova visão sobre o mundo. 

O simbolismo retoma aspectos do Romantismo, como o uso da subjetividade, por exemplo, e o 

aprofundamento das emoções. Além disso, com o intuito de desvincular-se de questões materiais, a poesia 

simbolista aprecia o plano transcendental, ou seja, o plano espiritual torna-se muito mais valorizado do que 

o plano concreto, o da matéria.   

  

CONTEXTO HISTÓRICO 

  

Esse período é marcado por muitas movimentações sociais e econômicas em contexto mundial. Entre elas, 

podemos citar: os reflexos econômicos e o progresso comercial da Revolução Industrial; as aspirações 

democráticas da Revolução Francesa, a ascensão da burguesia, a exclusão das camadas mais baixas em 
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relação ao seu desenvolvimento igualitário e distribuição de renda e, também, a obtenção de lucros do 

Imperialismo são fatores que fizeram com que o homem daquele momento se sentisse frustrado com as 

promessas de igualdade e oportunidade para todos.   

 

Neste sentido, iremos perceber que o homem tenta fugir dessa realidade e passa por uma crise existencial, 

aprofundando seus sentimentos e retomando a traços pessimistas, principalmente a características da 2ª 

Geração Romântica. Ademais, a temática simbolista reage ao esquema materialista do século XIX, como 

também, a objetividade propagada pelas correntes cientificistas. 

 

 
 

Na França, vivia-

mudanças, entre elas, culturais, tecnológicas, literárias, artísticas e de pensamento. Sobre as influências 

Arthur Rimbaud, Paul Verlaine e Stéphane Mallarmé. 

  

CARACTERÍSTICAS DO SIMBOLISMO 

 

Veja, abaixo, os principais aspectos do movimento Simbolista: 

 

a) Valorização do plano metafísico; 

b) Misticismo; 

c) Pessimismo; 

d) Subjetividade 

e) Caráter sugestivo; 

f) Aproximação ao elemento noturno; 

g) Referências ao plano religioso; 

h) Culto ao sonho; 

i) Aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. 

 

Em relação aos aspectos mais marcantes da forma, temos a valorização da linguagem culta, o uso de sonetos, 

a musicalidade, o uso de figuras de linguagem (como metáforas, sinestesias, assonâncias e aliterações) e o 

predomínio de rimas. 

É importante dizer ainda que, no Brasil, os principais autores foram Alphonsus de Guimaraens e Cruz e Souza. 

Esse último é o grande nome desse movimento e se destaca por apresentar em sua poesia uma abordagem 

sobre a condição humana, a valorização da melancolia e a espiritualidade.  

 

MACHADO DE ASSIS 

 

Joaquim Maria Machado de Assis é um dos maiores nomes da literatura brasileira. De origem humilde e 

mestiça, o carioca, gago e epilético, nascido no Morro do Livramento, atuou como jornalista, cronista, 

crítico, dramaturgo e poeta, superando os preconceitos através de seu inegável talento autodidata. O 



 

 
L

it
. 

primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras é o principal nome do Realismo brasileiro, mas sua obra 

deixou um legado para diferentes estilos e gêneros literários. 

No início de sua carreira, apostou em textos mais tradicionais, mas logo foi desenvolvendo um estilo muito 

particular de produção literária com fortes influências de Almeida Garrett, romancista português. Sua extensa 

produção inspirou grandes nomes  como Olavo Bilac e Lima Barreto  e ainda inspira escritores 

contemporâneos. 

estilo original e reticente que transborda humor pessimista, ironia e profunda observação psicológica de suas 

personagens, Machado presenteou nossa literatura com obras singulares.  Como não se intrigar com o 

tões 

psicoexistenciais e tendenciosas sobre um suposto triângulo amoroso? Machado é atemporal pela forma 

com a qual ele trata as questões em seus romances.  Dentre as questões sem resposta que perpassam a 

existência da humanidade, uma delas foi trazida pelo autor: Capitu traiu Bentinho ou não? 

 

CARACTERÍSTICAS MACHADIANAS 

  

As obras machadianas eram produzidas, em sua maioria, em prosa e com o aprofundamento psicológico de 

personagens e, um dos elementos mais significativos, é o posicionamento do narrador. Com caráter 

persuasivo, o narrador que por muitas vezes também é personagem- é ativo ao longo do enredo e dialoga 

o tempo inteiro com o leitor. Além disso, em alguns momentos, interfere no enredo e admite uma posição 

provocadora sobre seu posicionamento, incitando que o interlocutor também pense da mesma forma. 

 Outro ponto interessante a ser abordado, é o da descrição feminina, que está longe da figura idealizada da 

escola Romântica. Aqui, a mulher é mais concreta, abordada não só por suas qualidades, mas também por 

seus defeitos. É uma mulher real, sem ser fantasiada pelo narrador. Por fim, a ironia machadiana e o ceticismo 

também são uns dos principais aspectos que fazem referência ao autor. Com um toque humorístico e, por 

muitas vezes sutil, estes conseguem expressar  com inteligência  as verdadeiras intenções do autor, 

fazendo abordagens sobre a hipocrisia humana, as relações por interesse, o adultério, a infelicidade no 

casamento, a ascensão social, o egocentrismo, entre outras. 

 

Leia um trecho do Capítulo I de Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado pela primeira vez em 1881: 

 

Óbito do Autor 

 

 Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em 

primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 

duas considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um 

autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria 

assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo; 

diferença radical entre este livro e o Pentateuco. 

                      Dito isto, expirei às duas horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha 

bela chácara de Catumbi. Tinha uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos , era solteiro, possuía cerca de 

trezentos contos e fui acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze amigos! Verdade é que não houve 

cartas nem anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma chuvinha miúda, triste e constante, tão constante 

e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa idéia no discurso que 

proferiu à beira de minha cova: "Vós , que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a 

natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a 

humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe 

funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime 

louvor ao nosso ilustre finado. 

 

Sugestões de leitura: 

 

Memórias Póstumas de Brás Cubas (Romance) 

Dom Casmurro (Romance) 

A Carteira (Conto) 

A Cartomante (Conto) 

Pai contra mãe (Conto) 
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EXERCÍCIOS  
 

 

1. Assinale a alternativa correta. 
Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 

era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho; 

e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. 
(...) 
Estavam casados havia três anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais 

inteligente, mais alegre ... E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a 

perna traçada, a alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela! 
Eça de Queirós, O primo Basílio 

 
a) A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse, tão comum no 

século XIX, para defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios filosóficos do 

platonismo. 

b) A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apresentação de 

caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. 

c) A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metamorfoseados em heróis valorosos, 

correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. 

d) A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de 

instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis dessa 

união. 

e) A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais. 

 

2. Assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do Realismo. 
a) Objetivismo; subordinação dos sentimentos a interesses sociais; críticas às instituições decadentes 

da sociedade burguesa. 

b) Idealização do herói; amor visto como redenção; oposição aos valores sociais. 

c) Casamento visto como arranjo de conveniência; descrição objetiva; idealização da mulher. 

d) Linguagem metafórica; protagonista tratado como anti-herói; sentimentalismo. 

e) Espírito de aventura; narrativa lenta; impasse amoroso solucionado pelo final feliz. 

 

3. "Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis [...]". 
 
Neste trecho, de Memórias póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis: 
a) surpreende o leitor com um vocabulário exótico e comparações inesperadas. 

b) dá seu depoimento autobiográfico e impressionista, através de um estilo rebuscado e colorido. 

c) explora com muita felicidade a "psicologia feminina", razão pela qual foi aceito com entusiasmo 

pelo público ansioso de uma literatura romântica. 

d) focaliza o emergente proletariado fluminense e os interesses ocultos por trás de suas ações 

aparentemente triviais. 

e) dá um exemplo da ironia e do humor característicos de sua obra, frutos de um profundo 

pessimismo. 

 

4. 
e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomoda

altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as 

coxas para não as molhar; viase-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 pêlo, ao contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas 

 
(AZEVEDO, Aluísio de. O Cortiço. São Paulo: Martins Fontes, 1968.) 
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Este fragmento pertence a O Cortiço, obra emblemática do Naturalismo. São características desse 

fragmento, típicas desse movimento literário, entre outras, 
a) o idealismo na descrição feminina.  
b) a sensualidade idealizada.  
c) a visão da realidade atrelada aos elementos naturais.  
d) a fuga à realidade, a partir de um local idealizado, como o cortiço.  
e) a descrição visando aproximar homens de animais e destacar aspectos desagradáveis do ambiente. 

 

5. Assinale a alternativa em que se caracteriza a estética simbolista. 
a) Culto do contraste, que opõe elementos como amor e sofrimento, vida e morte, razão e fé, numa 

tentativa de conciliar pólos antagônicos. 

b) Busca do equilíbrio e da simplicidade dos modelos greco-romanos, através, sobretudo, de uma 

linguagem simples, porém nobre. 

c) Culto do sentimento nativista, que faz do homem primitivo e sua civilização um símbolo de 

independência espiritual, política, social e literária. 

d) Exploração de ecos, assonância, aliterações, numa tentativa de valorizar a sonoridade da 

linguagem, aproximando-a da música. 

e) Preocupação com a perfeição formal, sobretudo com o vocabulário carregado de termos 

científicos, o que revela a objetividade do poeta. 

   

6. "Hão de chorar por ela os cinamomos, 
Murchando as flores ao tombar do dia. 
Dos laranjais hão de cair os pomos, 
Lembrando-se daquela que os colhia." 

  
Uma das linhas temáticas da poesia de Alphonsus de Guimaraens, como se observa no exemplo, é a: 
a) amada morta 
b) religiosidade profunda 
c) transfiguração do amor 
d) atmosfera litúrgica 
e) paisagem mariana 
 

7. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época: 

o romantismo. 
esseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da 

nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, 

entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e 

fecha os olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda 

ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, 

que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos  
(ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson,1957.) 

 
A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa:  
a) ... o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas ...  
b) ... era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça ...  
c) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, ...  
d) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos ...  
e) ... o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação. 

 

8. 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 
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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. 

 

9. Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 

era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do macho; 

e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. 
(...) 
Estavam casados havia três anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais 

inteligente, mais alegre ... E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a 

perna traçada, a alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela! 
Eça de Queirós, O primo Basílio 

  
No texto encontra-se 
a) um narrador de 3ª- pessoa que, do ponto de vista da figura feminina, narra as aventuras de um casal 

apaixonado. 

b) um narrador-personagem, identificado como o marido de Luísa, que enaltece os prazeres do amor. 

c) um narrador-personagem que descreve a mulher como uma dona de casa cuidadosa e inteligente, 

atributos incomuns na época. 

d) um narrador de 1ª- pessoa que se utiliza do discurso direto para dar voz ao marido de Luísa. 

e) um narrador onisciente que, por meio do discurso indireto livre, desvenda os pensamentos do 

marido de Luísa. 

 

10. Sobre o Realismo, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) O Realismo surgiu na Europa, como reação ao Naturalismo. 
b) O Realismo e o Naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. 
c) O Realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. 
d) Gustave Flaubert foi um dos precursores do Realismo. Escreveu Madame Bovary. 
e) Emile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. 

 

11. Leia o texto abaixo, retirado de O Cortiço, e faça o que se pede: 

e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada, sete horas de 

chumbo. 
. 

O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não destacavam 

vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras 

na venda; ensarilhavam-se discussões e rezingas; ouviam-se gargalhadas e pragas; já se não falava, 

gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que 
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mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante 

satisfação de respirar sobre a terra. 
(AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 15. ed. São Paulo: Ática, 1984. p. 28-29.) 

 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma possível leitura do fragmento citado: 
a) No texto, o narrador enfatiza a força do coletivo. Todo o cortiço é apresentado como um 

personagem que, aos poucos, acorda como uma colmeia humana. 

b) O texto apresenta um dinamismo descritivo, ao enfatizar os elementos visuais, olfativos e auditivos. 

c) O discurso naturalista de Aluísio Azevedo enfatiza nos personagens de O Cortiço o aspecto 

prazer de existir. 

d) Através da descrição do despertar do cortiço, o narrador apresenta os elementos introspectivos 

dos personagens, procurando criar correspondências entre o mundo físico e o metafísico. 

e) Observa-se, no discurso de Aluísio Azevedo, pela constante utilização de metáforas e sinestesias, 

uma preocupação em apresentar elementos descritivos que comprovem a sua tese determinista. 

 

12. 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. 

 

13. Assinale a alternativa incorreta sobre a prosa naturalista: 
a) As personagens expressam a dependência do homem às leis naturais. 

b) O 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. 

 

14. A questão a seguir baseia-se no seguinte fragmento do romance O cortiço (1890), de Aluísio Azevedo 

(1857-1913). 
O cortiço 

-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. 
(Aluísio Azevedo) 
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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 anti científicos, para ajustar a narração ao ambiente degradante dos personagens. 

 

15. 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. 
(O Cortiço) 

 
Em que pese a oposição programática 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. 

 

16. um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-me uma ideia no trapézio que 

eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar, a pernear, a fazer as mais arrojadas 

cabriolas de volatim, que é possível crer. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu um grande 

salto, estendeu os braços e as pernas, até tomar a forma de um X: decifra-me ou devoro-  
(Memórias póstumas de Brás Cubas  Machado de Assis) 

Sobre o texto mostrado, pode-se dizer que: 

a) o autor faz uma abordagem superficial da situação. 

b) o autor preocupa-se com os detalhes, por meio de minuciosa descrição. 

c) o autor dá relevância a outras circunstâncias, negligenciando o foco do assunto. 

d) o autor não mostra preocupação com o discernimento do leitor, pois apenas sugere situações. 

e) contempla a si próprio, num ritual egocêntrico e narcisista. 

 

17. Era a primeira vez que as duas iam ao morro do Castelo. Começaram a subir pelo lado da Rua do 

Carmo. Muita gente há no Rio de Janeiro que nunca lá foi, muita haverá morrido, muita mais nascerá 

e morrerá sem lá pôr os pés. Nem todos podem dizer que conhecem uma cidade inteira. Um velho 

inglês, que aliás andara terras e terras, confiava-me há muitos anos em Londres que de Londres só 

conhecia bem o seu clube, e era o que lhe bastava da metrópole e do mundo.  
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Natividade e Perpétua conheciam outras partes, além de Botafogo, mas o morro do Castelo, por mais 

que ouvissem falar dele e da cabocla que lá reinava em 1871, era-lhes tão estranho e remoto como o 

clube. O íngreme, o desigual, o mal calçado da ladeira mortificavam os pés às duas pobres donas. Não 

obstante, continuavam a subir, como se fosse penitência, devagarinho, cara no chão, véu para baixo. 

A manhã trazia certo movimento; mulheres, homens, crianças que desciam ou subiam, lavadeiras e 

soldados, algum empregado, algum lojista, algum padre, todos olhavam espantados para elas, que 

aliás vestiam com grande simplicidade; mas há um donaire* que se não perde, e não era vulgar 

naquelas alturas. A mesma lentidão no andar, comparada à rapidez das outras pessoas, fazia desconfiar 

que era a primeira vez que ali iam. (...)  
Com efeito, as duas senhoras buscavam disfarçadamente o número da casa da cabocla, até que deram 

com ele. A casa era como as outras, trepada no morro. Subia-se por uma escadinha, estreita, sombria, 

adequada à aventura. Quiseram entrar depressa, mas esbarraram com dous sujeitos que vinham saindo, 

e coseram-se ao portal. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar a adivinha.  
 Perdem o seu tempo, concluiu furioso, e hão de ouvir muito disparate...  
 É mentira dele, emendou o outro, rindo; a cabocla sabe muito bem onde tem o nariz.  

Hesitaram um pouco; mas, logo depois advertiram que as palavras do primeiro eram sinal certo da 

vidência e da franqueza da adivinha; nem todos teriam a mesma sorte alegre. A dos meninos da 

Natividade podia ser miserável, e então... Enquanto cogitavam passou fora um carteiro, que as fez subir 

mais depressa, para escapar a outros olhos. Tinham fé, mas tinham também vexame da opinião, como 

um devoto que se benzesse às escondidas.  
Velho caboclo, pai da adivinha, conduziu as senhoras à sala. (...)  

 Minha filha já vem, disse o velho. As senhoras como se chamam?  
(...)  
A falar verdade, temiam o seu tanto, Perpétua menos que Natividade. A aventura parecia audaz, e 

algum perigo possível. Não ponho aqui os seus gestos; imaginai que eram inquietos e desconcertados. 

Nenhuma dizia nada. Natividade confessou depois que tinha um nó na garganta. Felizmente, a cabocla 

não se demorou muito; ao cabo de três ou quatro minutos, o pai a trouxe pela mão, erguendo a cortina 

do fundo.  
MACHADO DE ASSIS Esaú e Jacó. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976. 

 
No texto de Machado de Assis, narra-se um episódio protagonizado por duas personagens que se 

dirigem a uma consulta com uma adivinha. Com base no exposto no texto, uma motivação para essa 

consulta pode ser descrita como:  
a) preocupação oriunda de perda de bens  
b) decepção em virtude de traição de amigos  
c) angústia em função de mudanças no trabalho  
d) ansiedade derivada de acontecimentos na família 

 

QUESTÃO CONTEXTO  
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Considerando a narrativa inovadora de Memórias Póstumas de Brás Cubas, relacione a imagem apresentada 

com o famoso ditado popular, explicando a intertextualidade contida na charge. 
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GABARITO 

 

 

Exercícios 
 
1. d 

Comentário: A obra realista retratava a hipocrisia humana, assim como o interesse presente nas relações 

perceber o casamento 

caindo na rotina, longe do final feliz romântico, e com isso abrindo espaço para a introdução do tema do 

adultério. 

 

2. a 

Comentário: A alternativa A apresenta algumas das principais características do Realismo: o objetivismo, 

o interesse presente nas relações entre os indivíduos e a crítica à sociedade burguesa. 

 

3. e 

Comentário: Neste fragmento da obra de Machado de Assis, é possível perceber a ironia do autor ao 

retratar um relacionamento motivado pelo interesse financeiro, revelando um pessimismo sobre o caráter 

do ser humano.  

 

4. e 

Comentário: A descrição, a zoomorfização e o detalhamento da realidade são características do Realismo 

e estão evidentes no trecho destacado. As informações contidas nas alternativas A, B e D não pertencem 

ao Realismo.  

 

5. d 

A estética simbolista é marcada por musicalidade descrita pelas figuras sonoras da alternativa.  

 

6. a 

dores. Logo a alternativa que compreende a temática do fragmento da poesia é a letra A.  

 

7. a 

Comentário: Ao contrário do Romantismo, que era bastante subjetivo, o Realismo prezava pelo 

compromisso com a realidade. Dessa forma, é possível perceber uma crítica ao caráter idealizador 

 

 

8. a 

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

notoriedade de sua escola. 

 

9. e 

Comentário: O narrador é onisciente, pois ele tem acesso aos sentimentos e aos  pensamentos dos 

personagens, sem fazer parte da história.  

 

10. a 

Comentário: O Naturalismo é uma corrente mais radical do Realismo. Elas não se opõem. 

 

11. d 

Comentário: O Realismo não se preocupava com a representação do metafísico.  

 

12. e 
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Comentário: A escola realista tem como uma das suas principais características a objetividade e o 

compromisso com a realidade. Dessa forma, a alternativa E apresenta uma característica que não 

pertence ao Realismo. 

 

13. d 

Comentário: A abordagem psicológica é uma das características do Realismo, mas não o maior objetivo 

dessa escola literária. 

 

14. a 

Comentário: No fragmento analisado, é possível perceber a abordagem relacionada ao comportamento 

humano e aos instintos selvagens que muitas vezes nos movem. A obra realista analisa esses 

comportamentos sociais, a partir de correntes filosóficas  contemporâneas ao movimento literário, como 

o cientificismo, determinismo, entre outros.  

 

15. b 

Comentário: Ambas as escolas demonstraram interesse em apresentar a cultura brasileira, os costumes, 

o povo, etc. ainda que o fizessem de maneiras diferentes. 

 

16. c 

Aqui, explora-se o hábito das digressões, tão característico na narrativa machadiana. 

 

17. d  

qual seria a sorte/destino reservado ao filhos de uma das personagens.  

 

 

Questão Contexto  
 

-auto  e o ditado 

personagem. 

 

 
 


