


ALUÍSIO DE  
AZEVEDO

• O mulato

• Casa de pensão

• O cortiço (obra máxima do 
Naturalismo brasileiro)
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O CORTIÇO

• Revelação da miséria urbana
• Enfoque nas classes marginais
• Determinismo do meio (tese dominante)
• Domínio do coletivo sobre o individual
• Desagregação dos instintos
• Principais personagens: João Romão, Bertoleza, 

Miranda, Jerônimo, Rita Baiana, Pombinha.
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Joaquim Maria MACHADO DE ASSIS

(1839 – 1908)

“A UM BRUXO COM AMOR” (CDA)

“Em certa casa da Rua Cosme Velho
(que se abre no vazio)
Venho visitar-te; e me recebes
Na sala trastejada com simplicidade
Onde pensamentos idos e vividos
Perdem o amarelo
De novo interrogando o céu e a noite.
Outros leram da vida um capítulo , tu leste o livro inteiro.

[. . . ]
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DE MENINO, DE HOMEM COMUM A 

MITO NACIONAL 

Nasceu no Morro do Livramento, em 21 de junho de 1839, Rio de
Janeiro — o grande cenário — Pobre, tímido, saúde frágil (câncer na
língua), míope, epilético, estéril, gago, asmático, mulato. Tornou-se um
homem tímido, reservado e discreto. Faleceu em 29 de setembro de 1908.

Autodidata e culto, publicou seu primeiro poema: “Soneto À Ilmª Sra.
D.P.J.A”., em 1854 (romântico), depois “A Palmeira”, “Ela” em 1855 e,
finalmente, o primeiro livro em 1864 — CRISÁLIDAS (poesia).

Casou-se em 1869 com Carolina Augusta Xavier de Novais,
companheira que muito o ajudou na carreira literária: “Carolina, tu
pertences ao pequeno número de mulheres que ainda sabem amar, sentir
e pensar.”
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CARACTERÍSTICAS  GERAIS

• Antinarrativo / antilinear.
• Ironia (Voltaire) — o humor corrosivo (Swift e Sterne).
• Psicologismo (análise psicológicas das personagens).
• Pessimismo (postura “niilista”).
• Perfeccionismo / intertextualidades / metalinguístico.
• Universalismo: essência humana, os grandes temas filosóficos.
• Narrativa documental e crítica à burguesia.
• Parasitismo social, econômico e político das elites brasileiras.
• Diálogo com o leitor.
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A CAROLINA

Querida, ao pé do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração do companheiro

Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs o mundo inteiro.

Trago-te flores – restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.

Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
São pensamentos idos e vividos.
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