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Realismo / Naturalismo 
 
Texto 1  
 

O Mulato (fragmento) 
Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia 

entorpecida pelo calor. Quase que se não podia sair à rua: as pedras escaldavam; as vidraças e 
os lampiões faiscavam ao sol como enormes diamantes, as paredes tinham reverberações de 
prata polida; as folhas das árvores nem se mexiam; as carroças d’água passavam ruidosamente a 
todo o instante, abalando os prédios; e os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas 
arregaçadas, invadiam sem-cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos 
pontos não se encontrava viva alma na rua; tudo estava concentrado, adormecido; só os pretos 
faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho.  

A Praça da Alegria apresentava um ar fúnebre. De um casebre miserável, de porta e 
janela, ouviam-se gemer os armadores enferrujados de uma rede e uma voz tísica e aflautada, de 
mulher, cantar em falsete a “gentil Carolina era bela”; do outro lado da praça, uma preta velha, 
vergada por imenso tabuleiro de madeira, sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por uma 
nuvem de moscas, apregoava em tom muito arrastado e melancólico: “Fígado, rins e coração!’’ 
Era uma vendedeira de fatos de boi. As crianças nuas, com as perninhas tortas pelo costume de 
cavalgar as ilhargas maternas, as cabeças avermelhadas pelo sol, a pele crestada os 
ventrezinhos amarelentos e crescidos, corriam e guinchavam, empinando papagaios de papel. 
Um ou outro branco, levado pela necessidade de sair, atravessava a rua, suado, vermelho, 
afogueado, à sombra de um enorme chapéu-de-sol. Os cães, estendidos pelas calçadas, tinham 
uivos que pareciam gemidos humanos, movimentos irascíveis, mordiam o ar querendo morder os 
mosquitos. Ao longe, para as bandas de São Pantaleão, ouvia-se apregoar: “Arroz de Veneza! 
Mangas! Mocajubas!” Às esquinas, nas quitandas vazias, fermentava um cheiro acre de sabão da 
terra e aguardente. O quitandeiro, assentado sobre o balcão, cochilava a sua preguiça 
morrinhenta, acariciando o seu imenso e espalmado pé descalço. Da Praia de Santo Antônio 
enchiam toda a cidade os sons invariáveis e monótonos de uma buzina, anunciando que os 
pescadores chegavam do mar; para lá convergiam, apressadas e cheias de interesse, as 
peixeiras, quase todas negras, muito gordas, o tabuleiro na cabeça, rebolando os grossos quadris 
trêmulos e as tetas opulentas.  

A Praia Grande e a Rua da Estrela contrastavam todavia com o resto da cidade, porque 
era aquela hora justamente a de maior movimento comercial. Em todas as direções cruzavam-se 
homens esbofados e rubros; cruzavam-se os negros no carreto e os caixeiros que estavam em 
serviço na rua; avultavam os paletós-sacos, de brim pardo, mosqueados nas espáduas e nos 
sovacos por grandes manchas de suor. Os corretores de escravos examinavam, à plena luz do 
sol, os negros e moleques que ali estavam para ser vendidos; revistavam-lhes os dentes, os pés e 
as virilhas; faziam-lhes perguntas sobre perguntas, batiam-lhes com a biqueira do chapéu nos 
ombros e nas coxas, experimentando-lhes o vigor da musculatura, como se estivessem a comprar 
cavalos. Na Casa da Praça, debaixo das amendoeiras, nas portadas dos armazéns, entre pilhas 
de caixões de cebolas e batatas portuguesas, discutiam-se o câmbio, o preço do algodão, a taxa 
do açúcar, a tarifa dos gêneros nacionais; volumosos comendadores resolviam negócios, faziam 
transações, perdiam, ganhavam, tratavam de embarrilar uns aos outros, com muita manha de 
gente de negócios, falando numa gíria só deles trocando chalaças pesadas, mas em plena 
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confiança de amizade. Os leiloeiros cantavam em voz alta o preço das mercadorias, com um 
abrimento afetado de vogais; diziam: “Mal-rais“ em vez de mil-réis. À porta dos leilões 
aglomeravam-se os que queriam comprar e os simples curiosos. Corria um quente e grosseiro 
zunzum de feira.  

 
(Aluísio Azevedo) 

 
 
Texto 2 
 

O Missionário (fragmento) 
Entregara-se, corpo e alma, à sedução da linda rapariga que lhe ocupara o coração. A sua 

natureza ardente e apaixonada, extremamente sensual, mal contida até então pela disciplina do 
Seminário e pelo ascetismo que lhe dera a crença na sua predestinação, quisera saciar-se do 
gozo por muito tempo desejado, e sempre impedido. Não seria filho de Pedro Ribeiro de Morais, o 
devasso fazendeiro do Igarapé-mirim, se o seu cérebro não fosse dominado por instintos 
egoísticos, que a privação de prazeres açulava e que uma educação superficial não soubera 
subjugar. E como os senhores padres do Seminário haviam pretendido destruir ou, ao menos, 
regular e conter a ação determinante da hereditariedade psicofisiológica sobre o cérebro do 
seminarista? Dando-lhe uma grande cultura de espírito, mas sob um ponto de vista acanhado e 
restrito, que lhe excitara o instinto da própria conservação, o interesse individual, pondo-lhe diante 
dos olhos, como supremo bem, a salvação da alma, e como meio único, o cuidado dessa mesma 
salvação. Que acontecera? No momento dado, impotente o freio moral para conter a rebelião dos 
apetites, o instinto mais forte, o menos nobre, assenhoreara-se daquele temperamento de matuto, 
disfarçado em padre de S. Sulpício. Em outras circunstâncias, colocado em meio diverso, talvez 
que padre Antônio de Morais viesse a ser um santo, no sentido puramente católico da palavra, 
talvez que viesse a realizar a aspiração da sua mocidade, deslumbrando o mundo com o fulgor 
das suas virtudes ascéticas e dos seus sacrifícios inauditos. Mas nos sertões do Amazonas, numa 
sociedade quase rudimentar, sem moral, sem educação... vivendo no meio da mais completa 
liberdade de costumes, sem a coação da opinião pública, sem a disciplina duma autoridade 
espiritual fortemente constituída... sem estímulos e sem apoio... devia cair na regra geral dos seus 
colegas de sacerdócio, sob a influência enervante e corruptora do isolamento, e entregara-se ao 
vício e à depravação, perdendo o senso moral e rebaixando-se ao nível dos indivíduos que fora 
chamado a dirigir.  

Esquecera o seu caráter sacerdotal, a sua missão e a reputação do seu nome, para 
mergulhar-se nas ardentes sensualidades dum amor físico, porque a formosa Clarinha não podia 
oferecer-lhe outros atrativos além dos seus frescos lábios vermelhos, tentação demoníaca, das 
suas formas esculturais, assombro dos sertões de Guaranatuba.  
(Inglês de Sousa) 
 
Texto 3 
 

O Cortiço (fragmento) 
Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua 

infinidade de portas e janelas alinhadas.   
  Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. 
Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da ultima guitarra da 
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noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade 
perdido em terra alheia.   
   A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto 
acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns 
pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de 
espumas secas.   
   Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos 
bocejos, fortes como o marulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte; começavam 
as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de 
janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; reatavam-se conversas interrompidas à 
noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de 
crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de 
vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de 
galinhas. De alguns quartos saiam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do 
papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, 
espanejando-se à luz nova do dia.   
   Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum 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 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. 
As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair 
sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias; as 
crianças não se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, 
por detrás da estalagem ou no recanto das hortas.   
  O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não 
destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam 
a fazer compras na venda; ensarilhavam-se discussões e resingas; ouviam-se gargalhadas e 
pragas; já se não falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula 
viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o 
prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra.   

 
(Aluísio Azevedo) 

 
1. 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).  
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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  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


