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“Em certa casa da Rua Cosme Velho
(que se abre no vazio)
Venho visitar-te; e me recebes
(1839 – 1908)
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.
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.
Psicologismo (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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OBRAS:
Poesia: Crisálidas, Falenas e Americanas (marcas românticas) e
Ocidentais (rumos parnasianos).
Teatro: Quase Ministro,, Tu, só Tu, Puro Amor. São peças
frágeis. Segundo os críticos são melhores quando lidas, do que
encenadas.
Crônica: Do cotidiano ao clássico que revelam o escritor para o
“divertissement” e o entretenimento.
Crítica: Revela honestidade, senso estético, fina capacidade
analítica, independência intelectual.
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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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O ROMANCISTA:
1ª FASE: Romances convencionais
•
•
•
•

Ressurreição
A mão e a Luva
Helena
Iaiá Garcia

CARACTERÍSTICAS GERAIS
•Crença nos valores da época
•Estrutura de folhetim
•Esquematismo psicológico
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2ª FASE: O salto qualitativo/o romance problemático
(romances realistas):
•
•
•
•
•

Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881)
Quincas Borba
Dom Casmurro
Esaú e Jacó
Memorial de Aires (1908)
CARACTERÍSTICAS GERAIS

• Análise psicológica (os vistos em sua complexidade
psíquica).
• Análise dos valores sociais.
• Pessimismo (descrença nos indivíduos e na organização
social).
• Ironia (o chamado “sense of humor”).
• Refinamento da estrutura e da linguagem narrativa.
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AO VERME
QUE
PRIMEIRO ROEU AS FRIAS CARNES
DO MEU CADÁVER
DEDICO
COMO SAUDOSA LEMBRANÇA
ESTAS
MEMÓRIAS PÓSTUMAS
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PRIMEIRO CAPÍTULO: 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 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 introito, mas no cabo: diferença radical entre
este livro e o Pentateuco.
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1. Autor defunto está para campa, assim como defunto autor para:
a) introito.
b) princípio.
c) cabo.
d) berço.
e) fim.
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02. Dizendo-se um defunto autor, o narrador-personagem destaca
seu (sua):
a) conformismo diante da morte.
b) tristeza por se sentir morto.
c) resistência diante dos obstáculos trazidos pela nova situação.
d) otimismo quanto ao futuro literário.
e) atividade apesar de estar morto.
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03. Qual a diferença entre defunto autor e autor defunto?
a) não há diferença. Os termos são sinônimos.
b) Nos dois casos, o primeiro termo é adjetivo e o segundo substantivo.
c) “autor defunto” é um morto que escreve e “defunto autor” é o escritor que
morreu.
d) Em “autor defunto”, defunto é substantivo; em “defunto autor, defunto é
adjetivo
e) “Autor defunto” seria um escritor que teria tido a carreira literária
interrompida pela morte; “defunto autor” seria quem começa a escrever depois
da morte.
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04. Definindo-se como um defunto autor, o narrador:
a) pôde descrever a própria morte.
b) escreveu suas memórias antes de morrer.
c) obteve em vida o reconhecimento de sua obra.
d) ressuscitou na sua obra após a morte.
e) descreveu a morte após o nascimento.
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05. O tom predominante no texto é de:
a) luto e tristeza.
b) humor e ironia.
c) pessimismo e resignação.
d) mágoa e hesitação.
e) surpresa e nostalgia.
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BRÁS CUBAS







Narrador irônico que inviabiliza as mulheres do ponto de vista
moral.
Sem apegos morais nem sociais.
Tudo tentou, porém nada realizou.
Formado em Direito e sem conquista profissional.
Narra suas memórias depois de morto, assim não devia
explicações a ninguém.
Seu destino: a solidão.

17

MULHERES INVIÁVEIS NAS MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS
 Marcela – promíscua, amante dos valores financeiros e sem escrúpulos.
Não amava um homem só, mas todos. Finge e é dissimulada. Inviável para
o casamento.
 Virgília – faceira, pueril, interesseira e mentirosa; atrevida, voluntariosa,
bonita. Traía o marido dentro da própria casa. Valores burgueses com
instinto animal. Foi o grande amor de Brás Cubas. Mulher repleta de
sedução, pecado, feitiço, feita para o amor da cabeça aos pés. Lobo Neves
foi mais inteligente.
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 Eugênia – morena, 16 anos, “é bonita, mas é coxa”; vítima de seu
próprio preconceito, sempre triste e melancólica, dissimulada. É
descrita com sarcasmo. “Flor da moita” X o nome significa “bem
nascida”. Inviável pela própria natureza.
 Nhã-Loló – Tipo que a sociedade aceitava. Tinha a beleza da
conveniência social. Perfeita para o cargo de esposa, mas adoece e
morre de febre amarela. Irrevogavelmente inviável.
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O ATENEU (1888):
UM CASO PARTICULAR
 Raul Pompeia (1863-1895) notabilizou-se na literatura brasileira por uma
única obra.
 O romance é narrado em primeira pessoa por Sérgio, já adulto: “Vais
encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. “Coragem para a
luta”.
 Romance de classificação difícil: Realista, Naturalista, Expressionista; técnica
Impressionista, apuro Parnasiano...
 Rival de Machado de Assis pela qualidade.
 Consagrado pela crítica como uma das obras mais inteligentes da literatura
brasileira.
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 Romance de formação (educação e moralidade) e marcado de
psicologismo. Romance complexo e singular.
 O narrador irônico, ressentido, decepcionado, reconstrói por meio da
memória a adolescência vivida e perdida dentro internato Ateneu:
“Não é o internato que faz a sociedade; o internato a reflete”.
 A ação ocorre no ambiente fechado e corrupto de um internato, onde
convivem crianças, adolescentes, professores e empregados.
 Raul Pompeia foi caluniado nos meios jornalísticos e intelectuais. Criou
inimizades. Suicidou-se aos 32 anos, no dia do Natal.
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