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REALISMO – NATURALISMO
1881...............................................................................1922
• O Mulato
• Memórias Póstumas
de Brás Cubas

Semana de Arte Moderna

CONTEXTO HISTÓRICO – LITERÁRIO
• 2ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL / SOCIALISMO (MARX);
• MEDICINA EXPERIMENTAL / CIENTIFICISMO;

• ORIGEM DAS ESPÉCIES / EVOLUCIONISMO (DARWIN);
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TEORIAS FILOSÓFICAS e CIENTÍFICAS:
• O POSITIVISMO, DE AUGUSTO COMTE;
• PESSIMISMO DE SCHOPENHAUER;
• A PSICANÁLISE DE FREUD;
• A NEGAÇÃO DA DIVINDADE DE CRISTO E DA EXISTÊNCIA DE
DEUS (NIETZSCHE);
• DETERMINISMO (HIPÓLITO TAINE): homem / raça / meio
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CARACTERÍSTICAS COMUNS
• Objetividade
• Materialismo

• Verossimilhança
• Análise do caráter
• Narrativa aparentemente lenta
•

Daumier: Vagão de terceira
classe

Contemporaneidade

• Critica a burguesia e o clero:
• manipulação e alienação

•censura ao convencionalismo
•adultério, relações de aparências, interesse financeiro
•Linguagem concisa e clássica
4

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

REALISMO

•
•
•
•

Romance documental
Psicologismo
Análise individual
Personagens
esféricos e burgueses

NATURALISMO

• Romance de tese / experimental
(determinismo)
• Animalização das personagens
(zoomorfismo / patologias)
• Personagens populares e
planos
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O ROMANCE NATURALISTA
• O mulato
ALUÍSIO DE AZEVEDO

• Casa de pensão
• O cortiço (obra máxima do
Naturalismo brasileiro)

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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FRAGMENTO DE O CORTIÇO
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 zunzun 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 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.
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01. (ENEM – reformulada). Leia o texto do romance O cortiço
(1890), de Aluísio Azevedo e, em seguida, responda à questão
proposta.
“Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados,
iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em
tristeza; mas, de repente, o cavaquinho de Porfírio, 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”.
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No romance, 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
portugueses.
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 à tristeza dos
portugueses.
e)atribui aos brasileiros uma habilidade maior e dinâmica com
instrumentos musicais.
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primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha “Machona”, portuguesa
feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Tinha duas
filhas, uma casada e separada do marido, Ana das Dores, a quem só chamava “das
Dores” e outra donzela ainda, a Nenen, e mais um filho, o Agostinho, menino
levados dos diabos, que gritava tanto ou melhor que a mãe. A das Dores morava em
sua casinha à parte, mas toda a família habitava o cortiço”.
“A

02. Qual das características mais definidoras da estética naturalista destaca-se no
fragmento selecionado em O Cortiço, de Aluísio de Azevedo?
a)Determinismo – condicionamento das personagens ao meio físico e social.
b)Anticlericalismo – desmistificação do clero, pela denúncia de seus erros.

c)Cientificismo – preocupação com os aspectos sociológicos e psicológicos.
d)Nacionalismo – situação de miséria em que vive a raça negra nos morros.
e)Amoralismo – descompromisso com qualquer princípio moral e psicológico.
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OUTROS
NATURALISTAS
A normalista
ADOLFO CAMINHA
O bom crioulo

INGLÊS DE SOUZA

MANUEL DE OLIVEIRA PAIVA

DOMINGOS OLIMPIO

O Missionário

Dona Guidinha do Poço

Luzia - homem
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