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O quadro compõem-se de dois planos, formados por 
personagens que se contrapõem socialmente: os de 

“terceira classe”(trabalhadores, colocados no primeiro 
plano, de frente para o observador) e os de classe média 

(em segundo plano, à esquerda, de costas, formando 
um círculo que os separa dos demais) 

Enquanto os 
personagens do 

primeiro plano estão 
malvestidos, 

cansados, 
silenciosos e de 

olhos baixos, os do 
segundo plano 

apresentam-se de 
modo oposto: 

ostentam elegância 
(vestem-se com 
formalidade, de 

preto, usam 
cartolas) e 

conversam. 
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 Início oficial: 1881, com a publicação de Memórias 
Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis (marco 
do surgimento do Realismo) e O mulato, de Aluísio de 
Azevedo (marco do surgimento do Naturalismo). 

 

Obras modelares no panorama de nossa literatura: triunfo 
da observação da realidade, o romance ultrapassa a 
função de entretenimento. 

 

 Aceitação do escritor por setores instruídos das classes 
dominantes e médias (Fundação da Academia 
Brasileira de Letras – oficialização da atividade literária). 

 

 



 

 Segundo Reinado (1840 a 1889). 
 A estrutura socioeconômica baseada no latifúndio, na 

monocultura de exportação e não mão de obra escrava 
entra em crise (fortes pressões rumo à modernização). 

 Decadência da economia açucareira e deslocamento de 
prestígio para o Sul. 

 Ampliação das ideias liberais, abolicionistas e 
republicanas. 

 Campanha abolicionista, a partir de 1850, que culmina 
com a Lei Áurea em 1888. 

 Proclamação de República (1889). 
 Política do café com leite no controle do Estado Brasileiro. 
 Embora houvesse avanço socioeconômico e cultural, os 

conflitos se consolidavam: por um lado, as ideias liberais, 
republicanas, “modernas”; por outro, uma estrutura 
oligárquica, agrária, coronelista e latifundiária. 

 
 

 

 

O CONTEXTO HISTÓRICO 



Principais características 
 Objetivismo: autor mantem-se distante dos fatos narrados. 

 Universalismo: o "eu" cede lugar ao coletivo. 

 Personagens esféricas, em oposição às personagens 
lineares: mais complexas e dinâmicas. 

 Contemporaneidade: valoriza-se o presente, o hoje - crítica 
social: desmascarar a imoralidade da igreja e da burguesia 
da época. 

 Detalhismo: retrato fiel da realidade. 

 

NATURALISMO: Vertente do Realismo, com suas características 
levadas ao extremo. 

 Determinismo: homem determinado pelo meio, pela raça e 
pelo momento. 

 Cientificismo. 

 



O CORTIÇO, 

de Aluísio de Azevedo 
 Considerado o nosso mais bem-

acabado romance naturalista, O 

Cortiço baseia-se na rivalidade entre 

João Romão – comerciante 

português que representa a 

ganância, a vontade de vencer na 

vida a qualquer custo – e o 

comendador Miranda – burguês 

bem-sucedido, cuja posição João 

Romão admira e inveja 

simultaneamente. 

 

 Postura antimonárquica, anticlerical, 

antiburguesa  e, sobretudo, 

antirromântica. 

 



REALISMO NATURALISMO 

 

A investigação da 

sociedade e dos 

caracteres individuais é 

feita “de dentro para 

fora”, isto é´, por meio de 

análise psicológica capaz 

de abranger sua 

complexidade, utilizando 

a ironia, que sugere e 

aponta, em vez de 

afirmar. 

 

A investigação da 

sociedade e dos 

caracteres individuais 

ocorre “de fora para 

dentro”, os personagens 

tendem a se simplificar, 

pois são vistos como 

joguetes, pacientes dos 

fatores biológicos, 

históricos e sociais que 

determinam suas ações, 

pensamentos e 

sentimentos. 
 



REALISMO NATURALISMO 

 
Ênfase nas relações entre o 
ser humano e a sociedade 
burguesa, atacando suas 

instituições e seus 
fundamentos ideológicos: o 

casamento, o clero, a 
escravização ao trabalho 
como meio de “vencer na 

vida!; as contradições entre 
ricos e pobres, vistas pela 

ótica dos “vencidos” 
(marginais, operários, 

prostitutas, etc) e não dos 
“vencedores” etc. 

 
Ênfase na descrição das 
coletividades, dos tipos 

humanos que encarnam os 
vícios, as taras, as patologias 
e anormalidades reveladoras 

dos parentesco entre o 
humano e o animal; no 
humano descendo à 

condição animalesca em 
sua situação de mero 

produto das circunstâncias 
externas, como a 

hereditariedade e o 
ambiente. 

 



REALISMO NATURALISMO 

 

Tratamento imparcial e 

objetivo dos temas, que 

garante ao leitor um 

espaço de interpretação, 

de elaboração de suas 

conclusões a respeito das 

obras. 

 

Tratamento dos temas 

com base em uma visão 

determinista conduz e 

direciona as conclusões 

do leitor e empobrece 

literariamente os textos. 

 



O CORTIÇO 

 

“... O Miranda mandou logo levantar o muro. Nada! 
aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a 
sala de visitas! E os quartos do cortiço pararam enfim de 
encontro ao muro do negociante, formando com a 
continuação da casa deste um grande quadrilongo, 
espécie de pátio de quartel, onde podia formar um 
batalhão. Noventa e cinco casinhas comportou a imensa 
estalagem. Prontas, João Romão mandou levantar na 
frente, nas vinte braças que separavam a venda do 
sobrado do Miranda, um grosso muro de dez palmos de 
altura, coroado de cacos de vidro e fundos de garrafa, e 
com um grande portão no centro, onde se dependurou 
uma lanterna de vidraças vermelhas, por cima de uma 
tabuleta amarela, em que se lia o seguinte, escrito a tinta 
encarnada e sem ortografia: "Estalagem de São Romão. 
Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras".  



As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; tudo 
pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, 
quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço 
tinham preferência e não pagavam nada para lavar. (...) 

E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, 
agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as 
suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três 
e quatro palmos, que apareciam como manchas 
alegres por entre a negrura das limosas tinas 
transbordantes e o revérbero das claras barracas de 
algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de 
lavar. E os gotejantes jiraus, cobertos de roupa molhada, 
cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco. E 
naquela terra encharcada e fumegante, naquela 
umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a 
esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma 
geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 
daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no 
esterco...”  

Aluísio de Azevedo 



1- No fragmento, o leitor acompanha detalhadamente o surgimento 
de um cortiço. Trata-se de um relato objetivo ou subjetivo? Por quê? 
Relacione sua resposta com o foco narrativo do texto.  

O relato é objetivo, pois se trata de um narrador em 3ª pessoa, que 
não participa da matéria narrada, mantendo uma postura racional e 
objetiva em relação a ela.  

 

2- O fragmento incorpora o modo pelo qual os personagens se 
expressam, como se vê em “Nada! Aquele demônio era capaz de 
invadir-lhe a casa até a sala de visitas.”  

 

a) Reconheça o tipo de discurso utilizado na passagem e utilize a 
informação para concluir: o narrador é observador ou onisciente? Por 
quê? 

Trata-se do discurso indireto livre. Por meio dele a voz do narrador, 
incorpora a do personagem e revela seus pensamentos e 
sentimentos, o que nos permite concluir que o narrador é onisciente.  

b) Nesse trecho, o narrador mostra o ponto de vista de qual 
personagem? Em que tom? Justifique: 

Trata-se do personagem Miranda, cuja cólera se justifica pelo fato de 
ver seu sobrado ser invadido pelo cortiço de João Romão. O tom é 
coloquial, informal.  



3- No trecho: 

 “[...] um grosso muro de dez palmos de altura, coroado de 
cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande 
portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de 
vidraças vermelhas, por cima de uma tabuleta amarela, em 
que se lia o seguinte, escrito a tinta encarnada e sem 
ortografia: Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e 
tinas para lavadeiras.  

a) Aponte uma característica do Realismo.  

A descrição detalhista e fotográfica.  

b) Aponte uma característica de João Romão e discuta se 
ela o aproxima ou distancia do narrador, justificando sua 
resposta.  

O desconhecimento da linguagem escrita. Essa 
característica o distancia do narrador como se percebe 
pelo fato de ele transcrever corretamente o escrito a tinta 
encarnada e sem ortografia de João Romão: “Estalagem de 
São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras”. 
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4- Uma característica naturalista do fragmento é a tentativa 
de explicar biologicamente o processo de surgimento do 
cortiço, associando a aglomeração humana de que se 
compõe ao mundo animal, por meio das palavras e 
expressões que aproximam o cortiço de seus domínios. Que 
parágrafo melhor ilustra essa afirmação?  
“E naquela terra encharcada e fumegante, naquela 
umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a 
esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma 
geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 
daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco...” 
 
5- Identifique, no parágrafo transcrito na questão anterior:  
a) os verbos que indicam tratar-se de uma proliferação 

promíscua, bestial de pessoas.  
Minhocar, esfervilhar, crescer, brotar, multiplicar-se.  
b) Os substantivos e adjetivos que nomeiam e caracterizam 
esse ambiente.  
“terra encharcada e fumegante”; “umidade quente e 
lodosa”  



c) As reiterações, que enfatizam as características do cortiço, 

dando ritmo e vitalidade à descrição.  

Exemplo: “E naquela terra encharcada e fumegante, naquela 

umidade quente e lodosa”. 

• Começou a minhocar:  

  começou a esfervilhar, crescer  

• Um mundo:  

  uma coisa viva, uma geração 

 

6- A fusão entre os seres e o ambiente a que pertencem, os 

primeiros sendo vistos como produtos do segundo, é um outro 

traço naturalista fortemente presente no trecho.  

Que comparação pode ser utilizada para justificar tanto a 

animalização do homem quanto a sua redução às condições 

ambientais?  

“[...]um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia [...] 

multiplicar-se como larvas no esterco”. 

 

 


