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Realismo e Naturalismo 

 

Realismo - séc. XIX 

Destacam –se as obras Madame Bovary (França) e O primo Basílio ( Portugal) 

Inicia no Brasil em 1881, com o romance em 1ª pessoa, de Machado de Assis, 

MEMÓRIAS  PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 

 Objetivismo 

 Cientificismo (determinismo + positivismo + darwinismo) 

 Materialismo x sentimentalismo 

 Decadência de algumas esferas sociais ( casamento, igreja, relações 

interpessoais) 

 Análise psicológica das personagens 

 Crítica social (burguesia) 

 Heróis problemático= comete falhas 

PRINCIPAL  AUTOR: 

MACHADO DE ASSIS   “O bruxo do cosme 

velho” 

Principais obras: 

 Memórias póstumas de Brás Cubas ( 

defunto-autor + 1ª pessoa + totalidade da 

vida) 

 Dom Casmurro ( 1ª pessoa + final trágico + 

ambiguidade feminina) 

 Contos ( crítica à sociedade + retrato das 

relações humanas da época) 
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Naturalismo - séc. XIX 

Destaca-se a obra Germinal (França) 

Inicia no Brasil em 1881 com a publicação de O mulato, de Aluísio de Azevedo 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 

 Análise social 

 Valorização do coletivo 

 Classes marginalizadas 

 Lado animalesco d ser humano 

 Zoomorfização 

 Patologia social 

 Cientificismo 

 Determinismo (meio + raça + momento= determinam as ações do homem) 

 

PRINCIPAIS AUTORES 

ALUÍSIO DE AZEVEDO  

O CORTIÇO (social + coletivo + exploração humana + 

classes sociais) 

 

 

 

 

ADOLFO CAMINHA 

O BOM CRIOULO (homossexualismo + 

instintos animais + final trágico) 
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TREINANDO PARA O ENEM 

1. (ENEM 2008) Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, 

jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de 

Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, 

Francisco José de Assis, e de D. Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a 

tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é 

criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o 

matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. 

Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado 

constitui-se de 

a) fatos ficcionais, relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de 

um renomado escritor. 

b) representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por 

seus trabalhos e vida cotidiana. 

c) explicações da vida de um renomado escritor, com estrutura argumentativa, 

destacando como tema seus principais feitos. 

d) questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, 

ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. 

e) apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela 

ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. 

 

2. (ENEM 2011) 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 Porfiro, 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 
outra notas, e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois 
instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a 
correrem serpenteando, como cobras numa floresta incendiada; eram ais 
convulsos, chorados em frenesi de amor: música feita de beijos e soluços 
gostosos; carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. 

AZEVEDO, A. O Cortiço . São Paulo: Ática, 1983 (fragmento).  

No romance O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo, 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  
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a) destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens 
portuguesas. 

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 com instrumentos musicais. 
 

3. O Realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado 
de Assis, tem como característica principal a retratação da realidade tal qual ela é, 
fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava até aquele 
momento. Sobre o contexto histórico no qual o Realismo está situado, são 
corretas as proposições: 

I- O Brasil vivia tempos de calmaria política e social, havia um clima de 
conformidade, configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, 
Portugal. 

II- Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil é retratado 
com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e 
da sociedade. 

III- O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo 
econômico para o Rio de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeeiro. 

IV- Tem grande influência das teorias positivistas originárias na França, onde 
também havia um movimento de intensa observação da realidade e 
descontentamento com os rumos políticos e sociais do país. 

V- Surgiu na segunda metade do século XX, quando no mundo eclodiam as teorias 
de expansões territoriais que culminaram nas duas grandes guerras. O Realismo 
teve como propósito denunciar esse panorama de instabilidade mundial. 

Estão corretas: 

a) todas estão corretas. 
b) apenas I e II estão corretas. 
c) I, II e III estão corretas. 
d) II, III e IV estão corretas. 
e) I e V estão corretas. 
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4. ( ENEM 2005) Óbito do autor 

(....) 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 ideia 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 isto 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.” (....) 

(Adaptado. Machado de Assis. 
Memórias póstumas de Brás 
Cubas. Ilustrado por Cândido 
Portinari. Rio de Janeiro: Cem 
Bibliófilos do Brasil, 1943. p.1.) 

Compare o texto de Machado de 
Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor 

a) apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. 
b) retrata fielmente a cena descrita por Machado de Assis. 
c) distorce a cena descrita no romance. 
d) expressa um sentimento inadequado à situação. 
e) contraria o que descreve Machado de Assis 
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5. No texto a seguir, Machado de Assis faz uma crítica ao Romantismo: Certo não 
lhe falta imaginação; mas  esta tem suas regras, o astro, leis, e se há casos em que 
eles rompem as leis e as regras é porque as  fazem novas, é porque se chama 
Shakespeare, Dante, Goethe, Camões. Com base nesse texto, notamos que o 
autor:  

a) a)Entende a arte como um conjunto de princípios estéticos consagrados, que 
não pode ser manipulado por  movimentos literários específicos  

b) b)Entende que Naturalismo e o Parnasianismo constituem soluções ideal para 
pôr termo à falta de invenção  dos românticos 

c) c)Refuga o Romantismo, na medida em que os autores desse período 
reivindicaram uma estética oposta à clássica 

d) d)Preocupa-se com princípios estéticos e acredita que a criação literária deve 
decorrer de uma elaborada  produção dos autores 

e) e)Defende a ideia de que cada movimento literário deve ter um programa 
estético rígido e inviolável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 
1e 2c 3d 4a 5d      
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