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RESOLUÇÕES 
01. R: O amor inverte-se por meio de conceitos, nada morais, que Machado de Assisi contrói seus 

personagens: Marcela não ama Brás pelo o que ele é, mas sim pelo o que ele tem. É através de presentes 
ganhos que faz com Marcela busque o interesse por Brás. Quinze meses é o quanto Brás pôde durar esse 
amor, no caso onze contos de réis. 

  
02. R: Brás Cubas é, como o próprio pai diz, um gatuno. Vadio, que vive a gastar a fortuna da família em 

excesso. Brás Cubas é um verdadeiro “bom vivant”, alterna ironia e amargura, melancolia e bom-humor, 
sem perder a leveza. A diferença entre Brás e o herói romântico, é que o último é retratado por meio de 
sentimentos de solidão, tristeza e desilusão que, quando ligados a conflitos amorosos, tendem a resultar 
em situações de grande tragicidade, tal qual suicídios, exílios etc. 

 
03. R: “Vais para a Europa. Vais cursar uma universidade...” significaria um prêmio para qualquer pobre 

mortal, no entanto, o prêmio cai como um castigo para Brás, que terá de se ver distante do amor de 
Marcela e da vida boêmia que levava em vida. 

 
04. R: O herói romântico está associado, no Realismo, a trabalhadores e pessoas simples que carregam todos 

os problemas do cotidiano que passam pelos humildes. Brás Cubas, no entanto, é um total anti-herói 
romântico, que, mesmo com todo seu amor, não se mantém sem a sua paixão pela vida materialista. 

 
05. R: Brás Cubas fracassa na sua tentativa de inventar o emplasto. O que seria a sua salvação acaba por se 

tornar a causa da sua morte. Apresentado como um medicamento cravado de motivos nobres, o emplasto 
não passa de um capricho particular de Brás, que desejava ver seu nome impresso nos jornais. 

 
06. R: Para Brás, o capítulo de negativas termina com um pequeno saldo, que é não colocar mais um ser 

humano nessa vida, tendo em vista o mundo mesquinho e cruel visto pelos olhos do personagem. Não ter 
tido filho algum, salvou-o das misérias do ser humano. 

 
07. R: Brás Cubas é um narrador realístico, que permite-nos, à medida em que desvendamos suas ironias, 

desvendá-lo por meio de suas zombarias, enxergando-o como um personagem contraditório e imperfeito. 
O realismo peculiar sobre suas realizações é uma busca do real indo além das aparências. 

 
08. R: Brás deixa claro que, mesmo sob todas as adversidades que coube a ele ter em vida, ainda assim não 

precisou passar pelo suor do trabalho. O contexto conflituoso de Brás é uma representação literária da 
sociedade da época. Machado de Assis, realista, trabalhou o tema social de forma a diferenciar-se dos seus 
contemporâneos, aprofundando-se na análise interior do homem, desvendando sua fragilidade existencial 
consigo mesmo e com os outros homens da sua época. 

 


