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ROTEIRO
PARA O
PROFESSOR
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Caro professor,

Além da edição dos textos integrais de algumas das melhores 
e mais reconhecidas obras das literaturas brasileira, portuguesa e 
universal, os CLÁSSICOS SARAIVA oferecem ao professor amplo 
material de apoio didático para o trabalho em sala de aula.

Cada obra traz em seu corpo o seguinte conteúdo:

Além disso, o leitor recebe, encartado no exemplar:

E o professor, em seu exemplar ofertado, encontra ainda:

O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é um material di-
dático bastante consistente, configurando um grande diferencial 
para os CLÁSSICOS SARAIVA.
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A seguir, relacionamos cada uma dessas seções, além do texto 
integral da obra, definindo-as:

DIÁRIOS DE UM CLÁSSICO

Após a leitura, o aluno mergulha nos DIÁRIOS DE UM 
CLÁSSICO, que oferecem um roteiro pormenorizado de algumas 
abordagens possíveis para cada livro: 

Por Dentro da Obra: Uma abordagem inusitada da obra.
 Na Intimidade do Autor: Aspectos da vida do autor.

: Sua obra no panorama 
literário da época.

: Cenas da cidade do escritor.
 Conhecendo a Obra: Análise de alguns pontos estruturais 

da obra, como: 
– Narrador
– Personagens
– Foco narrativo
– Estrutura
– Espaço
– Linguagem
– Outras questões específicas da obra

 Adaptação da obra por outras artes.
Obras: Lista de todas as obras do autor.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Painel de textos selecionados que dizem respeito a algumas 
características de estilo da obra e também ao seu contexto histórico 
e artístico, ajudando a construir um panorama da época e do am-
biente cultural, histórico e literário em que o autor viveu.

ENTREVISTA IMAGINÁRIA

Simulação de uma conversa fictícia com o escritor em algum 
momento-chave de sua vida, com perguntas e respostas imaginadas.

SUPLEMENTO DE ATIVIDADES

Encarte com atividades para o aluno responder, dividido nos 
seguintes tópicos:

Uma Obra Clássica: Atividades sobre a obra e seu valor li-
terário.

A Narrativa: Atividades sobre a história.
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O Narrador: Atividades sobre o tipo de narrador, sobre o foco 
narrativo.

 Atividades sobre o protagonista e outros per-
sonagens de destaque.

 Atividades sobre possíveis relações da 
obra com outros gêneros ou tipos de texto.

Atividades enfocando os trechos 
selecionados na seção específica do livro.

 Atividade 
de produção de texto na qual o aluno simula a sua própria entre-
vista com o autor.

PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO

É uma proposta dialógica para o trabalho com literatura, 
desenvolvida a partir de pressupostos oferecidos pelo professor 
William Cereja. São traçados possíveis dialogismos entre a obra 
lida e outras obras afins, sejam elas da literatura brasileira ou es-
trangeira, contemporâneas ou não.

No PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO, o professor en-
contra uma série de questões e orientações de modo a garantir o 
desenvolvimento de habilidades de leitura e contribuir para uma 
reflexão sobre a literatura e a cultura em momentos diversos, pro-
porcionando situações de intenso trabalho e prazer de aprender em 
sala de aula.

Esse projeto é apresentado mais adiante, para o professor, de 
forma completa, com orientações e respostas das atividades. Para 
o aluno, o PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO está disponível 
no site dos CLÁSSICOS SARAIVA (www.editorasaraiva.com.br/
classicossaraiva).
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Caro professor,

O PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO é uma proposta al-
ternativa de ensino de literatura, baseada nos pressupostos apresentados 
por William Cereja em seu Ensino de Literatura – Uma proposta 
dialógica para o trabalho com literatura (Atual, 2005). Neste Projeto, 
atividades de leitura de textos literários e não literários são formuladas 
para o aluno, acompanhadas de discussões e justificativas teórico-meto-
dológicas que permitem ao professor compreender não apenas por que 
fazer diferente o ensino da literatura, mas também como fazer.

Este Projeto didatiza e organiza uma proposta dialógica de ensino 
de literatura, de forma que se possa garantir o desenvolvimento de habi-
lidades de leitura e contribuir para uma reflexão sobre a literatura e a 
cultura em momentos diversos.

Um curso de literatura não se constrói apenas com atividades es-
pecíficas de leitura, mas também com uma série de outras interações, 
mediadas por textos literários e não literários, por textos didático-expo-
sitivos, por linguagens verbais e não verbais etc. Assim, as atividades 
apresentadas a seguir apenas indicam um ponto de partida para uma 
abordagem dialógica da literatura.

Apresentamos respostas previstas para as questões, a fim de que pos-
sam ser avaliadas por completo, para que seja possível verificar sua pertinên-
cia e as habilidades de leitura demandadas em cada uma delas.

O PROJETO da obra O cortiço foi desenvolvido por Vicente 
, formado em Letras (Português/Linguística) 

pela USP, professor de Língua Portuguesa da rede particular de ensino 
em São Paulo e atual pesquisador das relações culturais entre Brasil e 
Portugal no século XIX. 

PROJETO LEITURA
E DIDATIZAÇÃO
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Mas lembre-se:
1. Este Projeto é abrangente e não precisa, necessariamente, ser 

trabalhado de forma integral. Componha-o dentro de seu plano de aula, 
conforme seus interesses e as necessidades de seus alunos, explorando 
uma, duas ou mais leituras.

2. O texto integral do PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO 
de cada obra dos CLÁSSICOS SARAIVA está disponível no site www.
editorasaraiva.com.br/classicossaraiva. Lá, o professor e/ou o aluno 
poderão copiar o projeto, sem as orientações e sem respostas previstas, 
naturalmente.

Bom trabalho!
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PROJETO LEITURA E DIDATIZAÇÃO

O CORTIÇO
ALUÍSIO AZEVEDO

1. O tratamento conferido ao amor em narrativas naturalistas 
e românticas (Leitura 1)
I. O relacionamento de Miranda e Estela
II. No Paraíso com Luísa e Basílio
III. As origens de Leonardo Pataca
IV. Augusto entre as donzelas da ilha de Paquetá
V. Dois animais na música popular brasileira 

2. Miseráveis e desvalidos na literatura do século XIX (Leitu-
ra 2)
I. O aglomerado humano do cortiço de João Romão
II. Victor Hugo entre as sombras das noites parisienses
III. Paris aos olhos de Balzac
IV. Zola e a dura realidade dos operários das minas de 

carvão

3. Espaços em chamas no Naturalismo brasileiro (Leitura 3)
I. Fogo no cortiço de João Romão
II. O incêndio do Ateneu 

LEITURA 1

O TRATAMENTO CONFERIDO AO AMOR EM NARRATIVAS NATURALISTAS  
E ROMÂNTICAS

A primeira proposta de trabalho com o romance O cortiço, sob 
uma perspectiva dialógica, parte do trabalho com fragmentos de ro-
mances românticos e naturalistas de língua portuguesa, bem como 
com uma canção da música popular brasileira. O ponto de partida é 
uma cena representativa do relacionamento amoroso de Miranda e 
Estela, personagens do romance de Aluísio Azevedo. Em seguida, foi 
selecionado um trecho do romance realista O primo Basílio, escrito 
pelo português Eça de Queirós (a cena escolhida evidenciará a natu-
reza do amor nutrido pelas personagens centrais, Luísa e Basílio). O 
terceiro texto, extraído do romance A Moreninha – do brasileiro Joa-
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quim Manuel de Macedo – apresenta uma concepção de amor típica 
do Romantismo, ainda que em uma cena comprometedora do sen-
sível e puro recato romântico. A seguir, foi escolhido um fragmento 
do capítulo inicial do romance Memórias de um sargento de milícias, 
do brasileiro Manuel Antônio de Almeida, no qual narram-se as ori-
gens do protagonista – o malandro Leonardo Pataca. Finalmente, a 
letra da canção “Como dois animais”, composta por Alceu Valença, 
encerra as atividades desta seção, apresentando uma visão do amor 
que remete às narrativas naturalistas. Leia os textos com atenção, 
procurando identificar as relações estabelecidas entre eles, e reflita 
sobre as questões propostas.

Professor – Esta primeira leitura dialógica tem como objetivo permitir 
o estabelecimento de um contraste fundamental no âmbito dos estudos 
literários: trata-se da observação das diferentes concepções de amor que 
figuram nos romances românticos e naturalistas. A partir do estudo 
das mudanças operadas na visão de mundo no decorrer do século XIX, 
pode-se verificar as diferenças de tratamento conferidas a certos temas. 
Procure evidenciar a natureza das relações amorosas apresentadas em 
cada um dos trechos selecionados, concluindo a atividade com a análise 
de “Como dois animais”, canção de Alceu Valença que permite o retorno 
à abordagem naturalista do sentimento amoroso, característica da obra de 
Aluísio Azevedo.

TEXTO 1

[...] Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue 
esperto e orçava então pelos seus trinta e cinco anos, sentiu-se em insu-
portável estado de lubricidade. Era tarde já e não havia em casa alguma 
criada que lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo 
esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretan-
to este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se 
dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assa-
nhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. 
Afinal, coisa singular, posto que moralmente nada diminuísse a sua 
repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela.

[...] Ah! Ela contava como certo que o esposo, desde que não 
teve coragem de separar-se de casa, havia, mais cedo ou mais tarde, 
de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para 
desejar e fraco para resistir ao desejo.

Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de 
vergonha e arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra, e retirou-se 
tristonho e murcho para o seu quarto de desquitado.

[...]
Mas, daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo 
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acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher.
Estela recebeu-o desta vez como da primeira, fingindo que não 

acordava; na ocasião, porém, em que ele se apoderava dela febril-
mente, a leviana, sem se poder conter, soltou-lhe em cheio contra o 
rosto uma gargalhada que a custo sopeava. [...]

A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir; 
passou-lhe rápido as pernas por cima e, grudando-se-lhe ao corpo, 
cegou-o com uma metralhada de beijos.

Não se falaram.
Miranda nunca a tivera, nem nunca a vira, assim tão violenta no 

prazer. Estranhou-a. Afigurou-se-lhe estar nos braços de uma amante 
apaixonada: descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebe-
dam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe 
no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sen-
tira; notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros. E 
gozou-a, gozou-a loucamente, com delírio, com verdadeira satisfação de 
animal no cio.

E ela também, ela também gozou, estimulada por aquela cir-
cunstância picante do ressentimento que os desunia; gozou a deso-
nestidade daquele ato que a ambos acanalhava aos olhos um do outro; 
estorceu-se toda, rangendo os dentes, grunhindo, debaixo daquele seu 
inimigo odiado, achando-o também agora, como homem, melhor que 
nunca, sufocando-o nos seus braços nus, metendo-lhe pela boca a lín-
gua úmida e em brasa. [...]

A partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se reti-
rou do quarto da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma 
felicidade sexual, tão completa como ainda não a tinham desfru-
tado, posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a 
mesma repugnância moral em nada enfraquecida.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço.  São Paulo: Saraiva, 2008 (Clássicos Saraiva).

I. O RELACIONAMENTO DE MIRANDA E ESTELA

O texto citado apresenta uma cena representativa do tratamento 
conferido pelo Naturalismo à temática amorosa. A vida conjugal do 
casal de burgueses que vivia ao lado do cortiço São Romão é descri-
ta em toda a sua intimidade. Com base no fragmento selecionado e 
na leitura integral do romance, responda às questões abaixo:

a) O tema do adultério, recorrente na ficção naturalista, está pre-
sente no texto. Que medidas foram tomadas por Miranda após 
constatar a traição de Estela? Que sentimentos passaram a reger o 
relacionamento de ambos?
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Miranda ficou furioso ao descobrir o adultério da esposa, mas os inte-
resses financeiros e a necessidade de manutenção das aparências de 
família burguesa bem organizada fizeram-no tomar medidas apenas 
no âmbito da vida privada. O casal passou, então, a dormir em leitos 
separados, colocados em quartos diferentes. Com o passar do tempo, 
ocorre uma gradativa intensificação dos sentimentos de rejeição de 
ambos: do ódio passa-se ao desprezo e, deste último, para a total re-
pugnância.

b) De que forma o narrador caracteriza os encontros noturnos do casal? 
A que concepção de amor esses encontros estão relacionados? Funda-
mente sua argumentação a partir da narrativa.
É importante ressaltar que o desprezo que distanciava o casal inten-
sificava também o desejo carnal de ambos. Miranda tomou a iniciati-
va de ir uma noite ao quarto da esposa infiel (comparada a um fruto 
proibido), a qual, fingindo dormir, provocou o marido e o instigou a 
possuí-la. Surpreso, Miranda atirou-se voluptuosamente contra ela, 
vencido pelos apelos carnais. Da mesma forma, o retorno do marido 
ao quarto de sua esposa é retratado de maneira a destacar a luxúria e 
a lubricidade dos encontros furtivos. As relações sexuais do casal são 
explicitamente descritas e caracterizadas como “febris” e “incontidas”. 
Trata-se da manifestação de um amor puramente físico, sensual, im-
pulsivo, irracional e instintivo – controlado apenas pelo desejo físico e 
pela posse violenta do corpo do outro. 

c) De que modo Estela recebe o marido em sua cama? A partir das atitu-
des apresentadas, como Estela pode ser caracterizada? 
Na primeira noite, Estela finge dormir e entrega-se ao marido com 
intensa volúpia. A partir do segundo encontro, a esposa explicita 
conscientemente seus desejos sexuais e apresenta-se ao marido 
com a fúria comumente associada à figura das amantes (por contra-
posição ao aparente recato presente na configuração do estereótipo 
da esposa). Estela é apresentada, no início do episódio (verificar 
o trecho no primeiro capítulo do romance), com o tratamento de 
“dona”. A seguir, no entanto, o narrador a caracteriza como “levada 
da breca” e discorre sobre o adultério. Ao narrar as relações sexuais 
de Estela com Miranda, o narrador traça o perfil de uma mulher 
que possui, naturalmente, desejos físicos e carnais – retratando 
a personagem sem idealizações ou eufemismos. Trata-se de uma 
mulher comum, retratada sob a perspectiva de sua sexualidade in-
tensamente aflorada.

d) Que mudanças ocorreram no casamento de Estela e Miranda 
após os primeiros encontros noturnos?
A vida sexual do casal passou a ser marcada pela mais completa 
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felicidade. Entretanto, em contraposição à felicidade sexual dos en-
contros noturnos, o relacionamento de ambos, ao longo do dia, era 
caracterizado pela repugnância moral que surgira após o adultério 
de Estela.

e) Em que medida o trecho selecionado se aproxima das caracterís-
ticas gerais da estética naturalista?
A descrição das relações sexuais do casal Miranda e Estela é feita de 
modo explícito, ressaltando os desejos físicos e os apelos carnais do 
casal. Não há qualquer espécie de idealização ou meios-tons na apre-
sentação do relacionamento de ambos. Os encontros noturnos de 
Miranda e Estela são comparados a coitos de animais no cio, sendo 
marcados por grunhidos e gemidos de satisfação. A polêmica temá-
tica do adultério provocara o distanciamento entre as duas persona-
gens e as hipócritas aparências da perfeição da vida burguesa são 
desmascaradas e reveladas pelo narrador. 

TEXTO 2

Luísa, ao voltar para casa, veio a refletir naquela cena. Não – pen-
sava –, já não era a primeira vez que ele mostrava um desprendimen-
to muito seco por ela, pela sua reputação, pela sua saúde! Queria-a ali 
todos os dias, egoistamente. [...] Porque enfim, saltava aos olhos, ele 
amava-a menos... As suas palavras, os seus beijos arrefeciam cada dia, 
mais e mais!... Já não tinha aqueles arrebatamentos do desejo em que a 
envolvia toda numa carícia palpitante, nem aquela abundância de sen-
sação que o fazia cair de joelhos com as mãos trêmulas como as de um 
velho!... Já se não arremessava para ela, mal ela aparecia à porta, como 
sobre uma presa estremecida!... Já não havia aquelas conversas pueris, 
cheias de risos, divagadas e tontas, em que se abandonavam, se esque-
ciam, depois da hora ardente e física, quando ela ficava numa lassitude 
doce, com o sangue fresco, a cabeça deitada sobre os braços nus! – Ago-
ra! Trocado o último beijo, acendia o charuto, como num restaurante ao 
fim do jantar! E ia logo a um espelho pequeno que havia sobre o lavató-
rio dar uma penteadela no cabelo com um pentezinho de algibeira. (O 
que ela odiava o pentezinho!) As vezes até olhava o relógio!... [...]

E depois positivamente não a respeitava, não a considerava... 
[...] E parecia, Deus me perdoe, parecia que lhe fazia uma honra, 
uma grande honra em a possuir... [...]

Mas então!... E como uma pessoa que destapa um frasco muito 
guardado, e se admira vendo o perfume evaporado, ficou toda pasma-
da de encontrar o seu coração vazio. O que a levara então para ele?... 
Nem ela sabia; não ter nada que fazer, a curiosidade romanesca e mór-
bida de ter um amante, mil vaidadezinhas inflamadas, um certo dese-
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jo físico... E sentira-a, porventura, essa felicidade, que dão os amores 
ilegítimos, de que tanto se fala nos romances e nas óperas, que faz 
esquecer tudo na vida, afrontar a morte, quase fazê-la amar? Nunca! 
Todo o prazer que sentira ao princípio, que lhe parecera ser o amor – 
vinha da novidade, do saborzinho delicioso de comer a maçã proibida, 
das condições do mistério do Paraíso, de outras circunstâncias talvez, 
que nem queria confessar a si mesma, que a faziam corar por dentro!

Mas que sentia de extraordinário agora? Bom Deus, começava 
a estar menos comovida ao pé do seu amante, do que ao pé do seu 
marido! Um beijo de Jorge perturbava-a mais, e viviam juntos havia 
três anos! Nunca se secara ao pé de Jorge, nunca! E secava-se positi-
vamente ao pé de Basílio! Basílio, no fim, o que se tornara para ela? 
Era como um marido pouco amado, que ia amar fora de casa! Mas 
então, valia a pena?...

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Saraiva, 2006 (Clássicos Saraiva). 

II. NO PARAÍSO COM LUÍSA E BASÍLIO

Luísa, protagonista do romance português O primo Basílio, de Eça de 
Queirós, é uma mulher casada que mantém uma relação extraconjugal 
com seu primo, enquanto o marido faz uma longa viagem. Ávida leito-
ra de romances românticos, Luísa é uma mulher burguesa que, insa-
tisfeita com a rotina enfadonha de seus dias, envolve-se intensamente 
com seu amante. A temática do adultério é explorada explicitamente ao 
longo da obra e ao amor é conferido um tratamento peculiar. Responda 
às questões abaixo com base na leitura do fragmento selecionado:

a) Que mudanças Luísa observa no comportamento de seu amante 
com o passar do tempo? Que reação essas mudanças provocam na 
protagonista?
Luísa nota que seu amante, Basílio, está mais seco e frio, demons-
trando indiferença e pouco interesse por ela. Percebendo que a paixão 
diminuíra, Luísa reflete sobre os beijos frios que recebe do primo, 
admitindo para si mesma que a relação esfriava e que a realidade era 
muito diferente do que romanticamente sonhara. Tem início, então, 
um questionamento acerca do sacrifício de uma vida tranquila em 
nome de um relacionamento clandestino e de um amor incerto. 

b) Que sentimentos regiam o relacionamento de Luísa e Basílio? 
Como o amor entre ambos pode ser caracterizado?
À frieza demonstrada no presente contrapunha-se um passado mar-
cado por momentos de intensa felicidade: Luísa relembra as carícias e 
o desejo apaixonado de Basílio, recordando a volúpia com que o amante 
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se arremessava para ela e a possuía sexualmente, como um animal que 
se atira sobre a presa. A paixão física e a posse ardente eram seguidas por 
conversas românticas e frívolas. Havia, inicialmente, o sabor da novida-
de combinado com o desejo do fruto proibido. Tratava-se, no entanto, 
de um sentimento efêmero e passageiro, que não poderia durar para 
sempre, apesar das fantasias idealizadas por Luísa.

c) A partir do fragmento selecionado, como a personagem Luísa 
pode ser caracterizada? 
Luísa é uma mulher burguesa e sonhadora, ávida leitora de narrati-
vas românticas. Ao constatar que a realidade era muito diferente dos 
enredos idealizados dos romances que lia, Luísa se decepciona e se 
arrepende de haver traído o marido, Jorge, que realmente a amava. 
Em suas reflexões, chega a pensar que talvez fosse mais feliz com 
Jorge do que com Basílio, afirmando que o marido a perturbava mais 
que o próprio amante.

d) Que diferenças podem ser verificadas entre Luísa – personagem 
de O primo Basílio – e Estela – personagem de O cortiço?
Luísa é uma mulher casada, pertencente à burguesia portuguesa, 
que vive entediada em seu lar e envolve-se amorosamente com seu 
primo. A narrativa queirosiana apresenta traços da estética natu-
ralista, explorando a temática do adultério, retratando cruamente 
a relação do casal de amantes e desmascarando as hipocrisias do 
mundo burguês. Luísa é retratada como uma sonhadora e român-
tica mulher, influenciada pelas fantasiosas narrativas que lê. Dessa 
forma, apesar de entregar-se ao amante, conserva ideais românti-
cos de pureza, bem como a crença em um amor verdadeiro.
Estela não apresenta as atitudes sonhadoras de Luísa. Entrega-se a Mi-
randa, seu marido, e deixa-se levar pelos desejos físicos e pelos impul-
sos carnais que comandam os encontros noturnos de ambos. A sexua-
lidade é o elemento que define a relação de Estela com o marido.

TEXTO 3

Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibe-
be em Lisboa, sua pátria; aborrecera-se porém do negócio, e viera ao 
Brasil. [...] Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, 
uma certa Maria da hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia 
rechonchuda e bonitona. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era 
nesse tempo de sua mocidade mal-apessoado, e sobretudo era maga-
não. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o 
Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e com o ferra-
do sapatão assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, 
como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do 
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gracejo, e deu-lhe também em ar de disfarce um tremendo beliscão 
nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, se-
gundo os usos da terra: levaram o resto do dia de namoro cerrado; 
ao anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a 
diferença de serem desta vez um pouco mais fortes; e no dia seguinte 
estavam os dois amantes tão extremosos e familiares, que pareciam 
sê-lo de muitos anos. 

Quando saltaram em terra começou a Maria a sentir certos eno-
jos: foram os dois morar juntos: e daí a um mês manifestaram-se cla-
ramente os efeitos da pisadela e do beliscão; sete meses depois teve a 
Maria um filho, formidável menino de quase três palmos de compri-
do, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão; o qual, logo 
depois que nasceu, mamou duas horas seguidas sem largar o peito. E 
este nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos 
interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. 

ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias.
São Paulo: Saraiva, 2006 (Clássicos Saraiva).

III. AS ORIGENS DE LEONARDO PATACA

 O trecho citado foi extraído do romance Memórias de um sargen-
to de milícias, do brasileiro Manuel Antônio de Almeida, e narra as 
origens do protagonista Leonardo Pataca. O encontro dos pais de 
Leonardo permite desenvolver algumas reflexões sobre o tratamento 
conferido ao amor em um romance que se afasta das convenções 
românticas acerca do tema. Após a leitura do fragmento, responda 
às questões propostas a seguir:

a) Que gestos foram responsáveis pela aproximação de Leonardo 
e Maria?
Leonardo deu uma pisadela no pé direito de Maria e esta respondeu 
com um beliscão nas costas da mão esquerda. Tais atitudes caracte-
rizam os pais de Leonardo Pataca como pessoas simples e práticas 
– destes gestos iniciais (uma declaração de amor em conformidade 
com os costumes populares portugueses), teve início o relaciona-
mento que culminaria no nascimento, tempos depois, do protago-
nista do romance. 

b) De que forma o encontro dos pais de Leonardo Pataca se aproxi-
ma e/ou se afasta da concepção romântica de amor?
O encontro das personagens se afasta da delicadeza dos modos ro-
mânticos ou da idealização fantasiosa de relacionamentos baseados 
em singelas gentilezas. Muito mais próximo da narração realista, 
este episódio do romance de Manuel Antônio de Almeida apresen-
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ta o nascimento de uma relação amorosa a partir de um tratamento 
não idealizado da realidade ou da temática amorosa.

c) A que se deve a comicidade da cena e que efeitos a narração di-
nâmica provoca no conjunto do romance?
O encontro travado entre o mascate e a aldeã portuguesa é narra-
do de forma ágil, havendo o estabelecimento de uma proximidade 
com os acontecimentos da realidade cotidiana, sem grandes rom-
pantes românticos. O humor decorre da forma espontânea com 
que as personagens se tratam logo de início, bem como da natura-
lidade com que levam adiante o relacionamento.

TEXTO 4
MEIA HORA EMBAIXO DA CAMA

Ora, o nosso estudante estava, por sua esdrúxula figura, incapaz 
de aparecer a pessoa alguma; em ceroulas e nu da cintura para cima, 
faria recuar de espanto, horror, vergonha e não sei que mais, ao belo 
povinho que acabava de entrar em casa e que, certamente, se assim o 
encontrasse, teria de cobrir o rosto com as mãos; e, portanto, o pobre 
rapaz seguiu o primeiro pensamento que lhe veio à mente: ajuntou 
toda a sua roupa, enrolou-a, e com ela embaixo do braço escondeu-se 
atrás de uma linda cama que se achava no fundo do gabinete, cuidan-
do que cedo se veria livre de tão intempestiva visita; mas, ainda outra 
vez, pobre estudante! teve logo de agachar-se e espremer-se para baixo 
da cama, pois quatro moças entraram no quarto. 

[...]
Depois de respirar um momento, as meninas, julgando-se sós, 

começaram a conversar livremente, enquanto Augusto, com sua roupa 
embaixo do braço, coberto de teias de aranha e suores frios, comprimia 
a respiração e conservava-se mudo e quedo, medroso de que o mais 
pequeno ruído o pudesse descobrir [...]

– [...] vamos medir nossas pernas.
Ouvindo tal proposição, o nosso estudante, apesar de se ver 

em apuros embaixo da cama, arregalou os olhos de maneira que 
lhe pareciam querer saltar das órbitas, porém, D. Gabriela [...] veio 
deixá-lo com água na boca. [...]

– Quem me dera já casar... suspirou ela.
Pobre Augusto!... Não te chamarei eu feliz!... Ele vê a um palmo 

dos seus olhos a perna mais bem torneada que é possível imaginar!... 
Através da finíssima meia aprecia uma mistura de cor de leite com a 
cor-de-rosa e, rematando este interessante painel róseo, um pezinho 
que só se poderia medir a polegadas, apertado em um sapatinho de 
cetim, e que estava mesmo pedindo um... dez... cem... mil beijos; mas, 
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quem o pensaria? não foram beijos o que desejou o estudante outorgar 
àquele precioso objeto; veio-lhe ao pensamento o prazer que sentiria 
dando-lhe uma dentada... Quase que já se não podia suster... já estava 
de boca aberta e para saltar... Porém, lembrando-se da exótica figura 
em que se via, meteu a roupa que tinha enrolada entre os dentes e, 
apertando-os com força, procurava iludir sua imaginação. 

MACEDO, Joaquim Manuel de. A Moreninha. São Paulo: Saraiva, 2008
 (Clássicos Saraiva).

IV. AUGUSTO ENTRE AS DONZELAS DA ILHA DE PAQUETÁ

 A cena citada foi extraída do romance A Moreninha, do brasi-
leiro Joaquim Manuel de Macedo. O episódio selecionado retrata 
Augusto, o protagonista, escondido embaixo de uma cama, a es-
cutar o diálogo franco de quatro moças românticas. Elementos de 
sensualidade estão presentes neste trecho específico da narrativa, 
possibilitando o desenvolvimento de reflexões acerca das atitudes 
amorosas características do período romântico. Responda às ques-
tões abaixo, com base no fragmento apresentado:

a) Que circunstâncias levaram Augusto a esconder-se debaixo da 
cama?
Augusto estava trocando de roupa e, estando nu da cintura para cima, 
foi obrigado a esconder-se ao perceber que pessoas se aproximavam. 
Essas pessoas eram quatro jovens donzelas burguesas, românticas e frí-
volas, que entravam a falar de amenidades.

b) Como pode ser justificada a franqueza característica do diálogo 
entre as quatro jovens?
As meninas conversavam livremente porque julgavam estar sozinhas 
e, entre mulheres, não era preciso haver segredos ou grandes recatos. 
Augusto permanecia escondido embaixo da cama.

c) Qual a reação de Augusto após as jovens concordarem em medir 
as pernas?
Augusto fica “com água na boca” ao ver, diante de si, a perna torneada 
de uma moça e, através das meias, os tons róseos e delicados da pele, 
bem como os singelos pés pequenos. Mesmo desejando atirar-se aos 
beijos sobre a donzela, contém a imaginação e os impulsos carnais, 
reprimindo o desejo físico por meio de uma mordida em sua própria 
roupa. 

d) Que diferenças podem ser verificadas entre as cenas de sensuali-
dade no Romantismo e no Naturalismo, com base nos textos apre-
sentados?
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O episódio narrado por Macedo apresenta elementos de sensuali-
dade que são apenas sugeridos ao leitor, com delicadeza, em con-
formidade com as convenções românticas. Já a cena extraída de O 
cortiço apresenta cenas carregadas de sexualidade, explicitamente 
narradas, em acordo com o tratamento naturalista das relações 
amorosas.

TEXTO 5
COMO DOIS ANIMAIS

Uma moça bonita 
De olhar gateado 
Deixou em pedaços 
Meu coração 
Uma onça pintada 
Seu tiro certeiro 
Deixou os meus nervos 
De aço no chão... 
 
Foi mistério e segredo 
E muito mais 
Foi divino brinquedo 
E muito mais 
Se amar como dois animais... 
 
Meu olhar vagabundo 
De cachorro vadio 
Olhava a pintada 
E ela estava no cio... 
 
E era um cão vagabundo 
E uma onça pintada 
Se amando na praça 
Como os animais... 
 
[...]

VALENÇA, Alceu. Som Livre. Sol e Chuva, 2007.

V. DOIS ANIMAIS NA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA

 Após ouvir a canção “Como dois animais”, composta por Alceu 
Valença, responda às questões abaixo, procurando estabelecer rela-
ções com os textos anteriores:

a) De que forma é caracterizada a relação entre o casal de amantes 
apresentado pela canção?
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Os amantes são comparados a dois animais (um cão, descrito como 
vagabundo e vadio, e uma onça pintada, descrita com a lubricidade 
e a lascívia características de uma fêmea no cio). A relação pode ser 
caracterizada como selvagem e irracional, voltada, sobretudo, para os 
prazeres físicos e carnais.

b) O tratamento conferido ao amor na canção “Como dois animais” 
se aproxima da visão romântica ou da visão naturalista? Justifique 
sua resposta.
A letra da canção se aproxima do tratamento naturalista das relações 
amorosas (vide a cena extraída do romance O cortiço), apresentando 
a descrição explícita de um amor instintivo, físico, carnal e sensual 
(na qual estão ausentes as delicadas idealizações espiritualizadas que 
caracterizam o amor romântico).

LEITURA 2

MISERÁVEIS E DESVALIDOS NA LITERATURA DO SÉCULO XIX

O percurso pelas possibilidades de leitura do romance O cortiço, 
em diálogo com outros textos, prossegue nesta seção a partir de um 
novo eixo orientador. Os fragmentos a seguir apresentados destacam os 
retratos da miséria e das desigualdades sociais em romances do século 
XIX. Nesse período, as críticas ao capitalismo burguês e às injustiças 
cometidas contra os trabalhadores e operários, bem como à miséria e 
à pobreza em que vivia grande parte dos habitantes dos meios urba-
nos, constituem um elemento recorrente das narrativas romanescas. 
Finalmente os indivíduos marginalizados passam a figurar com digni-
dade nas obras literárias, das quais constituem objetos centrais. O ro-
mance torna-se um instrumento de denúncia e desmascaramento das 
hipocrisias sociais e das opressivas relações de exploração – aspectos 
apresentados cruamente, de forma a retratar a realidade do modo mais 
fiel e explícito possível. Em primeiro lugar, será realizado o estudo de 
um episódio do romance de Aluísio Azevedo, relativo à apresentação dos 
indivíduos economicamente desfavorecidos que habitavam o cortiço de 
João Romão. Os fragmentos escolhidos para travar diálogo com a obra 
O cortiço pertencem à literatura francesa oitocentista e integram a vasta 
galeria de romances que deram espaço às camadas marginalizadas da 
população. Foram selecionados trechos de O corcunda de Notre-Dame,  
de Victor Hugo; de A menina dos olhos de ouro, de Honoré de Balzac; e de 
Germinal, de Émile Zola. Leia com atenção os textos a seguir e responda 
às questões propostas.
Professor – Esta seção propõe atividades para ampliação do repertório 
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de leituras dos alunos, no âmbito da prosa de ficção oitocentista com 
preocupação social. Por meio do contato com textos europeus represen-
tativos das preocupações da literatura no período, torna-se possível apro-
fundar a contextualização histórico-cultural do Realismo/Naturalismo 
e de seus antecedentes, permitindo verificar seus traços gerais para além 
do território lusófono – compondo, dessa forma, um quadro mais deta-
lhado acerca da literatura romanesca do século XIX.

TEXTO 6

Não obstante, as casinhas do cortiço, à proporção que se 
atamancavam, enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo a que as 
tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las; aquele era o 
melhor ponto do bairro para a gente do trabalho. Os empregados 
da pedreira preferiam todos morar lá, porque ficavam a dois passos 
da obrigação. [...]

Noventa e cinco casinhas comportou a imensa estalagem. 
[...]
As casinhas eram alugadas por mês e as tinas, por dia; tudo 

pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, quinhentos 
réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não 
pagavam nada para lavar. [...] E, mal vagava uma das casinhas, ou um 
quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de 
pretendentes a disputá-los.

[...] E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umida-
de quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, 
um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar es-
pontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como lar-
vas no esterco.

[...]
Durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ga-

nhando forças, socando-se de gente. [...]
Daí a pouco, em volta das bicas era um zum-zum crescente; 

uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após ou-
tros, 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 cas-
co; 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 
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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.

AZEVEDO, Aluísio. . São Paulo: Saraiva, 2008 (Clássicos Saraiva).

I. O AGLOMERADO HUMANO DO CORTIÇO DE JOÃO ROMÃO

1. O fragmento citado trata da construção e do povoamento do cor-
tiço São Romão, espaço central do romance de Aluísio Azevedo. A 
partir da leitura do texto, responda às questões propostas a seguir:

a) Como pode ser caracterizado o espaço do cortiço, a partir dos proce-
dimentos empregados no processo de sua construção? 
O cortiço foi construído sem grande planejamento. As casas foram 
sendo amontoadas e eram logo ocupadas por pessoas humildes, 
de baixo poder aquisitivo. As noventa e cinco casas formavam um 
apinhado de residências simples que se entrelaçavam.

b) De que forma foi sendo realizado o povoamento do cortiço?
O cortiço São Romão constitui efetivamente uma sociedade, a qual 
foi sendo rapidamente formada por uma “nuvem de pretendentes” 
à ocupação das casas. O ambicioso proprietário alugava as mora-
dias com avidez e estas iam logo “socando-se de gente”.

c) Como é descrita a população do cortiço? Em que medida essa 
descrição se aproxima das características do movimento naturalis-
ta?
Trata-se de uma mistura de negros, mestiços, imigrantes europeus 
– todos envolvidos em uma relação de exploração do homem pelo 
homem. Grande parte dos habitantes era composta por trabalhadores 
que escolhiam o local apenas em função da proximidade com a obri-
gação (era este o caso, por exemplo, dos homens que trabalhavam na 
pedreira e eram explorados por João Romão). A população do cortiço 
é descrita como um aglomerado de indivíduos animalizados (“uma 
aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas”). Em conformidade 
com a estética naturalista, o narrador aborda a realidade de maneira 
crua, sem deixar transparecer repugnância pelos fatos que apresenta 
(como pode ser verificado na descrição do uso contínuo das latrinas 
pelos adultos e do capinzal pelas crianças – as necessidades fisioló-
gicas humanas são tratadas sem qualquer recato ou eufemismo).

d) Que relações os habitantes do cortiço mantêm com o espaço em 
que vivem?
O meio social exerce influência sobre os componentes da coleti-
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vidade que habita o cortiço. As moradias não eram escolhidas por 
afinidade com o local, mas por razões práticas – como a proximi-
dade dos locais de trabalho. O cortiço São Romão é um espaço de 
pobreza, no qual vivem pessoas sofridas, vítimas da exploração e 
socialmente marginalizadas (neste espaço, todas as vidas se entre-
laçam).

e) De que modo vai se constituindo o cotidiano da vida no cortiço? 
Responda utilizando passagens do texto.
Pode ser transcrito o seguinte trecho: “E naquela terra encharcada e 
fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, 
a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que 
parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, e multipli-
car-se como larvas no esterco.”

TEXTO 7

O lugar, de fato, tornava-se cada vez menos suportável. 
[...]
Um aborrecimento de outra natureza imediatamente o assaltou. 

Um grupo de garotos, desses pequenos selvagens vagabundos que, 
em todos os tempos, percorreram o calçamento de Paris com o eterno 
nome de pivetes [...], um enxame desses jovens patifes dirigia-se ao cru-
zamento onde jazia Gringoire, com gargalhadas e gritos que pareciam 
pouco se importar com o sono dos vizinhos. [...]

Mal dera alguns passos na longa viela, que era íngreme, não pa-
vimentada, e cada vez mais inclinada, notou algo muito singular. Não 
estava deserta. Aqui e ali, na sua extensão, arrastavam-se não sei que 
massas vagas e disformes, todas dirigindo-se ao clarão que oscilava no 
fim da rua, como esses pesados insetos que se arrastam à noite [...]

Gringoire continuou a avançar e logo alcançou uma dessas lar-
vas, que se arrastava mais preguiçosamente no encalço das outras. Ao 
aproximar-se, viu que não era outra coisa que um miserável aleijado 
que se deslocava usando as mãos, como um caranguejo ao qual deixas-
sem apenas duas pernas. [...]

Depois, à medida que avançava pela rua, cegos, coxos, aleijados 
pulavam em volta dele, e manetas e tortos e leprosos com suas feri-
das, uns a sair das casas, outros dos becos adjacentes, outros dos res-
piradouros das adegas, ululando, mugindo, ganindo, todos coxeando, 
aos encontrões, precipitando-se para a fogueira, espojando-se na lama 
como lesmas depois da chuva.

[...] Continuou, pois, impelido ao mesmo tempo pela vaga irre-
sistível, pelo medo e por uma vertigem que fazia de tudo isso um 
sonho terrível. [...]

O poeta lançou os olhos em redor. Estava efetivamente nesse terrí-
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vel Pátio dos Milagres, onde nunca um homem de bem entrava a seme-
lhante hora; [...] cidade dos ladrões; hedionda verruga no rosto de Paris; 
esgoto de onde saía todas as manhãs e onde se recolhia todas as noites 
esse rio de vícios, de mendicância e de vagabundagem sempre trans-
bordado nas ruas das capitais; [...] asilo monstruoso onde o boêmio, o 
frade que abandonou o hábito, o estudante perdido, os biltres de todas 
as nações [...]; de todas as religiões [...], cobertos de chagas fingidas, men-
digando de dia, transformavam-se de noite em bandidos; em uma pa-
lavra, imenso vestiário onde se vestiam e despiam naquela época todos 
os atores da comédia eterna que o roubo, a prostituição e o assassinato 
representam nas calçadas de Paris.

HUGO, Victor. O corcunda de Notre-Dame (Notre-Dame de Paris).
Tradução de Uliano Tevoniuk. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.

II. VICTOR HUGO ENTRE AS SOMBRAS DAS NOITES PARISIENSES

 A leitura dos romances franceses do século XIX desempenhou im-
portante papel no desenvolvimento da prosa de ficção brasileira. Vic-
tor Hugo já dava sinais, em alguns de seus textos, de que a temática 
social deveria ser trabalhada pela literatura. O fragmento apresentado 
descreve o ambiente noturno de uma região parisiense marcada pela 
miséria. As ameaças de perigo provocam medo no poeta Gringoire, 
perdido nos grotescos subúrbios de Paris. Romance histórico ambien-
tado na Idade Média, O corcunda de Notre-Dame apresenta, na passa-
gem transcrita, descrições muito próximas das caracterizações típicas 
dos romances realistas/naturalistas. Após a leitura do texto, responda 
às questões propostas:

a) Que traços ameaçadores compõem a descrição que Victor Hugo 
faz da noite parisiense?
A escuridão da noite parisiense medieval é habitada por tipos huma-
nos dotados, segundo o narrador, de deformidades físicas e morais. 
Seus defeitos e vícios são hiperbolizados por meio de comparações 
com animais e seres monstruosos, que causam pavor no poeta Grin-
goire, perdido pelas ruas da cidade.

b) Como o personagem Gringoire se sente em meio à população 
marginal de Paris?
Gringoire está perdido e vaga sem destino pelas ruas escuras e de-
sertas do subúrbio de Paris, saltando sarjetas e atravessando vielas 
perigosas e becos ameaçadores. A cena vai gradualmente adquirindo 
traços de pesadelo e o poeta vai sendo acometido por sensações cada 
vez maiores de medo e pânico.
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c) Como são descritos os miseráveis que compunham a classe mais 
desfavorecida de Paris? Eles são apresentados com dignidade pelo 
narrador?
É acentuado o caráter grotesco da população marginalizada – caracte-
rização responsável pela sensação de medo e insegurança da persona-
gem central. Os habitantes da região mais pobre da cidade são apre-
sentados em sua miséria, tendo seus vícios e torpezas expostos ao lado 
das deficiências físicas. Tais indivíduos são retratados como inferiores, 
membros de uma legião infernal, não havendo em nenhum momento 
o questionamento das desigualdades sociais que resultam nessa triste 
condição.

d) Que contraste pode ser estabelecido entre o tratamento conferido 
pelo narrador do romance de Victor Hugo aos habitantes medievais 
do Pátio dos Milagres e a caracterização dos habitantes do cortiço de 
Aluísio Azevedo?
Em ambos os romances está presente a caracterização da população 
humilde e marginalizada das grandes cidades a partir de traços que 
conferem um caráter animalizado às personagens. No entanto, o ro-
mance de Aluísio Azevedo, no contexto do Realismo/Naturalismo, 
desmascara as injustiças sociais e eleva os pobres e desfavorecidos da 
sociedade ao primeiro plano da narrativa. O romance de Hugo conside-
ra apenas os vícios e defeitos da camada marginalizada, sem levar em 
consideração as profundas desigualdades socioeconômicas responsá-
veis pela situação de miséria.

TEXTO 8
FISIONOMIAS PARISIENSES

Espetáculo que reúne todos os assombros é, sem dúvida, o as-
pecto geral da população parisiense, gente horrível de ver-se, lívida, 
amarela, tanada. [...] são antes máscaras – máscaras de fraqueza, más-
caras de força, máscaras de misérias, máscaras de alegria, máscaras 
de hipocrisia; todas extenuadas, marcadas todas pelos sinais indelé-
veis de uma ofegante avidez. Que quer essa gente? Dinheiro ou pra-
zer? 

[...] Poucas palavras serão necessárias para justificar fisiologica-
mente a cor de tez quase infernal das criaturas parisienses, pois não 
seria apenas por brincadeira que Paris foi chamada um inferno. [...]

O trabalhador, o proletário, o homem que move os pés, as mãos, 
a língua, o dorso, o braço úmido, os cinco dedos para viver; pois bem! 
esse, que deveria ser o primeiro a economizar o princípio vital, ultra-
passa as próprias forças, atrela a mulher a uma máquina qualquer, 
pega do filho e o amarra a uma engrenagem. [...] Então, esses quadrú-
manos puseram-se a velar, a sofrer, a trabalhar, a praguejar, a jejuar e 
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a andar; excederam-se todos para ganhar o ouro que os fascina. [...]
Durante cinco dias, não há assim repouso para essa parte ati-

va de Paris. Entrega-se a movimentos que a fazem torcer-se, inchar, 
emagrecer, empalidecer, borbulhar em mil jarros de vontade cria-
dora. Depois, o seu prazer, o seu repouso é uma fatigante devassi-
dão de pele trigueira negra de bofetadas, macilenta de embriaguez 
ou amarela de indigestão, devassidão que não dura mais de dois 
dias, mas que rouba o pão do futuro, a sopa da semana, os vestidos 
da mulher, os cueiros dos filhos esfarrapados.

BALZAC, Honoré de. A menina dos olhos de ouro. In: A comédia humana. Tradução        
Ernesto Pelanda. São Paulo: Globo, 1990. v. VIII.

III. PARIS AOS OLHOS DE BALZAC

 Na abertura do romance A menina dos olhos de ouro, Balzac realiza 
uma observação detalhada da sociedade parisiense oitocentista. Res-
ponda às questões propostas abaixo e aprofunde as reflexões sobre o 
texto reproduzido:

a) O narrador ressalta os aspectos positivos ou negativos de Paris? Jus-
tifique sua resposta com base no texto.
O autor apresenta aspectos negativos de Paris no século XIX, reiteran-
do a imagem da cidade como um inferno. A ganância e o egoísmo, que 
buscam a satisfação dos desejos individuais, são apontados como os 
principais responsáveis pela degradação da cidade.

b) Que aspectos de Paris são destacados pelo narrador? Como é descri-
ta a população que habita esse espaço?
Segundo o narrador, a população parisiense é tão assombrosa quanto a 
cidade. Os habitantes são descritos como uma gente horrível e sem cor. 
As hipocrisias sociais são comparadas a máscaras que forjam a fraque-
za e a força, a miséria e a alegria. A opressão e a avidez presentes nas 
relações de exploração do trabalho são apresentadas na caracterização 
do proletariado.

c) De acordo com o narrador, quais são os principais interesses que 
movem os habitantes da cidade de Paris?
Os interesses financeiros, a ganância e a cobiça são os principais mo-
tores dos ambiciosos parisienses, na medida em que todos se deixam 
escravizar em nome do ouro (chegando a sacrificar a liberdade de 
membros das próprias famílias). Ressalta-se a atividade ininterrupta 
da cidade durante a semana e os vícios – devassidão, bofetadas, em-
briaguez, indigestão – com que, nos fins de semana, todos gastam o 
dinheiro obtido, aumentando, dessa forma, a miséria e a pobreza.
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d) Em que medida a apresentação da população parisiense, a partir do 
espaço em que vive, se aproxima da caracterização do cortiço São Ro-
mão, no romance de Aluísio Azevedo?
Os desvalidos passam a ter vez nas obras realistas/naturalistas. Em am-
bos os romances, os sofrimentos enfrentados pela população oprimida 
são destacados, mas não há uma visão idealizada a respeito da bondade 
humana: os vícios e defeitos humanos são apresentados ao lado do des-
mascaramento das desigualdades sociais e das relações de exploração. 

TEXTO 9

Agora a Voreux tornava-se realidade. Etienne, que continuava 
em frente ao braseiro aquecendo as pobres mãos escalavradas, olha-
va, começava a perceber cada uma das partes da mina, o galpão preto 
onde o carvão é peneirado, a torre do sino do poço, a vasta casa da 
máquina de extração, o torreão quadrado da bomba de esgoto. Esta 
mina, apertada no fundo de um buraco, com suas construções de ti-
jolos atarracadas, de onde sobressaía uma chaminé que mais parecia 
um chifre ameaçador, dava-lhe a impressão de um animal voraz e fe-
roz, agachado à espreita para devorar o mundo. Examinando-a, pensa-
va em si, na sua existência de vagabundo que havia oito dias procurava 
trabalho [...] Como continuar assim pelos caminhos, sem destino, não 
sabendo sequer onde abrigar-se do vento frio? Sim, era de fato uma 
mina, os raros lampiões iluminavam o pátio, uma porta subitamen-
te aberta permitira-lhe vislumbrar as fornalhas das caldeiras das má-
quinas envoltas numa claridade viva. Encontrava explicação até para o 
escapamento da bomba, essa respiração grossa e ampla, resfolegando 
sem descanso, e que era como a respiração obstruída do monstro. [...]

Com o tempo, Etienne começou a acostumar-se à umidade e ao 
abafamento do filão onde trabalhava. [...] Respirava sem dificuldade 
a poeira do carvão, via muito bem no escuro, suava tranquilamente, 
adaptado à sensação das roupas molhadas colando-se ao corpo da ma-
nhã à noite. E mais, já não gastava inutilmente suas forças, adquirira 
rapidamente uma destreza que espantava os companheiros. [...] Nunca 
se queixava, sem dúvida por orgulho, mesmo quando já não podia mais 
de tanto cansaço. Acusavam-no apenas de não saber brincar, ficava logo 
todo eriçado assim que alguém lhe fazia uma piada. Com o tempo aca-
bou sendo aceito e olhado como um verdadeiro mineiro, escravizado 
pelo hábito que o reduzia um pouco cada dia à função de máquina.

ZOLA, Émile. Germinal  Tradução Francisco Bittencourt.
São Paulo: Abril Cultural, 1979.
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IV. ZOLA E A DURA REALIDADE DOS OPERÁRIOS DAS MINAS DE CARVÃO

 O romance Germinal, de Émile Zola, trata da opressão sofrida pelos 
trabalhadores de uma mina de carvão. Com base na leitura do trecho 
citado, responda às questões propostas a seguir:

a) Quais são as principais características da mina de carvão do romance 
Germinal? A que imagem essas características remetem?
Trata-se de uma mina de carvão pouco iluminada, abafada, úmida e 
claustrofóbica, com grandes fornalhas de temperatura elevada. A des-
crição da mina remete à imagem de um monstro voraz e feroz, dotado 
de chifres ameaçadores, com uma respiração forte e contínua, pronto 
para atacar e devorar o mundo. 

b) De que forma Etienne se relaciona inicialmente com a mina de car-
vão?
Inicialmente Etienne sente-se intimidado pela mina, que se configura 
como um espaço hostil e agressivo aos olhos do novo operário. O prota-
gonista vê a mina como um lugar gerador de opressão e sofrimento.

c) Que mudanças se operam no comportamento de Etienne, com o 
passar do tempo?
Com o passar do tempo, Etienne vai se acostumando com o trabalho na 
mina. Habitua-se a respirar a poeira do carvão, consegue enxergar bem 
no escuro e mantém a transpiração estável. Revela destreza para o ser-
viço, bem como um caráter forte e orgulhoso. Torna-se um mineiro e, 
aos poucos, vai sendo reduzido à função de máquina, desumanizando-
se gradativamente.

d) No romance O cortiço, João Romão também vive da exploração dos 
trabalhadores de sua pedreira. Que semelhanças podem ser verificadas 
na exposição crítica das relações de trabalho nos romances de Azevedo 
e Zola?
Ambos os romances retratam a exploração do homem pelo homem, 
a desigual distribuição do capital acumulado e a condição de miséria e 
opressão na qual vivem os trabalhadores explorados.

LEITURA 3
ESPAÇOS EM CHAMAS NO NATURALISMO BRASILEIRO 

Esta seção propõe o estabelecimento de relações entre a carac-
terização de dois espaços emblemáticos da prosa ficcional natura-
lista brasileira. Em primeiro lugar, foi selecionado um fragmento 
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de O cortiço, de Aluísio Azevedo, relativo ao incêndio no cortiço de 
João Romão – acontecimento que tornou necessária a reforma das 
casas e conduziu a reestruturações no cortiço e a modificações no 
perfil dos novos moradores. Em segundo lugar, foram escolhidos 
trechos do romance O Ateneu, de Raul Pompeia, nos quais o colé-
gio comandado pelo rígido diretor Aristarco aparece retratado no 
seu momento de declínio, durante um incêndio devastador. A par-
tir do diálogo comparativo entre os textos apresentados, responda 
às questões propostas no decorrer da unidade.

Professor – Esta última seção permite a realização de um trabalho en-
volvendo duas obras fundamentais do Naturalismo brasileiro, sob a 
perspectiva de uma análise comparativa. Procure chamar a atenção dos 
alunos para os procedimentos composicionais empregados pelos autores 
para a caracterização dos espaços centrais de suas narrativas, atentan-
do para o papel fundamental que a categoria espacial assume em ambos 
os textos como elemento central dos romances (ressaltando a superação 
dos processos que faziam do espaço mero pano de fundo para o desen-
volvimento das ações). 

TEXTO 10

A Bruxa conseguira afinal realizar o seu sonho de louca: o 
cortiço ia arder; não haveria meio de reprimir aquele cruento devo-
rar de labaredas. Os cabeças de gato, leais nas suas justas de par-
tido, abandonaram o campo, sem voltar o rosto, desdenhosos de 
aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo, 
se assim fosse preciso. E nenhum dos carapicus os feriu pelas cos-
tas. A luta ficava para outra ocasião. E a cena transformou-se num 
relance; os mesmos que barateavam tão facilmente a vida apres-
savam-se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a 
terra. Fechou-se um entra e sai de marimbondos defronte daquelas 
cem casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam 
de cá para lá com os tarecos ao ombro, numa balbúrdia de doidos. 
O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espo-
cados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo, e 
choro de crianças esmagadas, e pragas arrancadas pela dor e pelo 
desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos; ouviam-
se os guinchos de Zulmira, que se espolinhava com um ataque. E 
começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo; 
mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas.

Os sinos da vizinhança começaram a badalar.
E tudo era um clamor.
A Bruxa surgiu à janela da sua casa, como à boca de uma for-

nalha acesa. Estava horrível; nunca fora tão bruxa. [...] E ela ria-se, 
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ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vito-
riosa no meio daquela orgia de fogo, com que ultimamente vivia a 
sonhar em segredo a sua alma extravagante de maluca.

[...]
A um só tempo viram-se fartas mangas d’água chicoteando 

o fogo por todos os lados, enquanto, sem se saber como, homens, 
mais ágeis que macacos, escalavam os telhados abrasados por esca-
das que mal se distinguiam; e outros invadiam o coração vermelho 
do incêndio, a dardejar duchas em torno de si, rodando, saltando, 
piruetando, até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes 
para cima deles, como dentro de um inferno; ao passo que outros, 
cá de fora, imperturbáveis, com uma limpeza de máquina moder-
na, fuzilavam de água toda a estalagem, número por número, re-
solvidos a não deixar uma só telha enxuta.

O povo aplaudia-os entusiasmado, já esquecido do desastre e 
só atenção para aquele duelo contra o incêndio. Quando um bom-
beiro, de cima do telhado, conseguiu sufocar uma ninhada de la-
baredas, que surgia defronte dele, rebentou cá debaixo uma roda 
de palmas, e o herói voltou-se para a multidão, sorrindo e agrade-
cendo.

Algumas mulheres atiravam-lhe beijos, entre brados de ova-
ção. [...]

– Vou reedificar tudo isto! – declarou João Romão, com um 
gesto enérgico que abrangia toda aquela Babilônia desmantelada.

E expôs o seu projeto: tencionava alargar a estalagem, entran-
do um pouco pelo capinzal. Levantaria do lado esquerdo, encostado 
ao muro do Miranda, um novo correr de casinhas, aproveitando 
assim parte do pátio, que não precisava ser tão grande; sobre as 
outras levantaria um segundo andar, com uma longa varanda na 
frente toda gradeada. Negociozinho para ter ali, a dar dinheiro, em 
vez de uma centena de cômodos, nada menos de quatrocentos a 
quinhentos, de doze a vinte e cinco mil-réis cada um!

Ah! ele havia de mostrar como se fazem as coisas benfeitas.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço São Paulo: Saraiva, 2008 (Clássicos Saraiva).

I. FOGO NO CORTIÇO DE JOÃO ROMÃO

1. Os trechos citados tratam do incêndio do cortiço São Romão. Os 
estragos provocados pelo fogo conduzem a uma reestruturação do es-
paço. A partir da leitura dos fragmentos reproduzidos, responda:
a) Como agiram os habitantes do cortiço durante o incêndio?
Enquanto o fogo devorava as casas e ameaçava a reduzir o cortiço a 
cinzas, os moradores corriam apressados, em meio aos choros das 
crianças e gritos de desespero, na tentativa de salvar os poucos e mi-
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seráveis bens que possuíam. A correria é comparada ao voo desen-
contrado de marimbondos, sendo marcada por traços de loucura e 
irracionalidade. As camas e colchões dos pobres habitantes do cortiço 
eram levados para a rua.

b) Quais as consequências do incêndio?
O fogo é controlado após a chegada dos bombeiros. Têm início, 
então, os projetos de reconstrução e reestruturação do cortiço, leva-
dos a cabo por João Romão, o ambicioso proprietário que começa 
a pensar em formas de evitar o prejuízo, de modo a converter a 
desgraça em uma lucrativa possibilidade de enriquecimento após 
as necessárias reformas.

TEXTO 11

Ardia efetivamente o Ateneu. Transpus a correr a porta de comu-
nicação entre a casa de Aristarco e o colégio.

Não havia ainda começado serviço sério de extinção. A maior 
parte dos criados eram licenciados por ocasião das férias; os poucos 
restantes andavam como doidos, incertos, gritando: fogo!

Fui achar Aristarco no terraço lateral, agitado, bradando pelas 
bombas, que estava perdido, que aquilo era a sua completa desgraça! 
Ao redor dele pessoas do povo, que tinham acudido, trabalhavam para 
salvar o escritório, antes que viessem as chamas.

O incêndio principiara no saguão das bacias.
Por maior incremento no desastre, ardia também, no pátio, uma 

porção de madeira que ficara das arquibancadas, aquecendo as paredes 
próximas, ressecando o travejamento, favorecendo a propagação do 
fogo. [...]

Depois de algumas horas de sono, voltei ao colégio. O fogo 
abatera. Parte da casa tinha escapado. Refeitório, cozinha, copa, 
uma ou duas salas. Foram respeitados os pavilhões independentes, 
do pátio. 

[...]
Na atmosfera luminosa da manhã flutuava o sossego fúnebre 

que vem no dia seguinte sobre o teatro de um grande desastre.
Informaram-me de coisas extraordinárias. O incêndio fora 

propositalmente lançado pelo Américo, que para isso rompera o 
encanamento do gás no saguão das bacias. Desaparecera depois 
do atentado. 

[...]

POMPEIA, Raul. O Ateneu  São Paulo: Saraiva, 2009. (Clássicos Saraiva). 
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II. O INCÊNDIO DO ATENEU

 Um incêndio também foi responsável pela destruição do Ateneu, 
colégio no qual se desenrola a trama do romance de Raul Pompeia. 
Os trechos reproduzidos foram extraídos do capítulo final da obra e 
retratam os últimos momentos da instituição dirigida pelo conser-
vador Aristarco. Após ler o texto, responda às seguintes questões:

a) Que impacto a destruição do colégio provoca sobre o narrador?
O narrador eleva a destruição do Ateneu à altura do final de um mundo 
ou de uma era. Levando em consideração o fato de que o espaço do in-
ternato se tornara fundamental para a configuração do próprio sujeito, 
o incêndio adquire o valor simbólico do final da infância. 

b) Que objetos destruídos são destacados ao longo da narração? O que 
eles representam?
O narrador enfatiza a destruição de objetos relacionados ao coti-
diano escolar. Dessa forma, para além dos estragos operados no 
edifício, ressalta-se o amontoado de “figuras torradas de geometria, 
aparelhos de cosmografia partidos, enormes cartas murais em tiras, 
queimadas, enxovalhadas, vísceras dispersas das lições de anato-
mia, gravuras quebradas da história santa em quadros, cronologias 
da história pátria, ilustrações zoológicas, preceitos morais pelo ladri-
lho, como ensinamentos perdidos, esferas terrestres contundidas, 
esferas celestes rachadas” – objetos considerados representativos da 
vida na escola, mas também do vasto acervo das produções cultu-
rais humanas.

c) Que intenções podem ser depreendidas das ocorrências de incên-
dios nas obras O cortiço e O Ateneu?
Esses graves acontecimentos marcam, nas obras, momentos de transi-
ção para uma nova fase, ainda que as possibilidades de reestruturação 
dos mundos perdidos variem de obra para obra.
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