
 

 

Tarefa 28 professor Sinval 

 
Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03 e 04. 
 

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 – O Cortiço  

 
01. Destaque do texto as expressões que associam o ser humano ao comportamento animal: 
 

02. Reconheça as condições de vida miserável e primitiva dos moradores do cortiço: 
 

03. O romance, como o texto comprova, é narrado em terceira pessoa. Explique a relação do olhar observador 
com a preocupação objetiva/científica do Naturalismo. 

 
04. Comente o motivo que leva o autor do Naturalismo a preferir o coletivo e não o indivíduo. 

 
Texto para as questões 05 a 08. 
 

— Apenas lhe observo o seguinte: ainda mesmo que Raimundo não consiga realizar o casamento com Ana 
Rosa, o que, aliás, é impossível, porque ela é maior e o outro tem por si a justiça, fique certo de que, enquanto 
viver aquele homem, a mãe do filho dele nunca fará o menor caso de você!... Isso é o que lhe afianço! 

— Mas o pai pode obrigá-la a casar comigo... 

— Não seja pedaço de asno, que uma rapariga naquelas condições não se casa senão por gosto próprio! 
mas, quando assim não fosse, aceitando a hipótese absurda de que o pai a obrigasse, isso então seria muito 
pior para você! Era só o Raimundo dizer, em qualquer tempo, a Ana Rosa: Vem cá! e ela, a sua esposa, meu 
caro amigo, seguia-o logo, como um cachorrinho! Você sabe lá o que é a mulher para o primeiro homem que a 

possui, principalmente quando ele a emprenha?... É um animal com dono! Acompanha-o para onde ele for e 
fará somente o que ele bem quiser! E um autômato! Não se pertence! Não tem vontade sua! Casada com 
outro? Que importa! há de correr atrás do amante, segui-lo por todas as degradações! há de rir-se à custa do 

pobre marido! cobri-lo de vergonhas! há de ser a primeira a chamar-lhe nomes! Você, seu palerma, servirá 
unicamente para apimentar o prazer dos dois, dar-lhe um travo picante de fruto proibido, de pecado! E calcule, 
por um instante, as terríveis consequências da sua covardia; não para aqui a negra cadeia das vergonhas que o 
esperam! Raimundo há de, mais cedo ou mais tarde, aborrecer-se da amante, como a gente se aborrece de 
tudo que é ilegal; passada a quadra das ilusões, desaparecerá o ardor que o prende a Ana Rosa e todo o seu 
sonho será conquistar uma posição brilhante na sociedade; pois bem, desde que ele não possa associar a 

amiga às suas aspirações, às suas glórias políticas e literárias, ela se converterá num obstáculo à sua carreira, 
num estorvo para o seu futuro, num trambolho, a que ele, na primeira ocasião dará um pontapé, substituindo-a 
por uma esposa legítima, de quem tire partido para subir melhor! Então, Ana Rosa passará à segunda mão, 
depois à terceira, à quarta, à quinta; até que, por muito batida, resvale no lodo dos trapiches, na taverna dos 
marujos, em todo lugar, enfim, onde possa vender-se para matar a fome! E lembre-se bem que ela, por tudo 
isto, nunca deixará de ser sua mulher, sua senhora, recebida aos pés do altar, em face de Deus e dos homens! 

Ora diga-me pois, seu Dias, não lhe parece que evitar tamanhas calamidades é servir bem ao nosso criador e 

aos nossos semelhantes?... Ainda duvidará que pratica uma boa ação, removendo a causa única de tanta 
desgraça?.. Vamos, meu amigo, não seja mau, salve aquela ovelha inocente das voragens da prostituição! 
Salve-a em nome da igreja! em nome do bem! Em nome da moral! 
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05. Identifique os argumentos do padre para justificar a atração de Ana por Raimundo? 

 
06. A visão do padre reflete a opinião do Naturalismo sobre a relação homem/mulher. Em que teoria da época 

ela se baseia? 
 
07. Reconheça a ironia presente na fala final do Pe. Diogo. 
 
08. Explique o que motiva o anticlericalismo dos autores do Naturalismo, de acordo com o contexto social, 

político e econômico do movimento: 
 
 
 


