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01. “Daí a pouco, em volta das bicas era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de machos e 

fêmeas”, “os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo”, “despachavam-se ali mesmo, no 
capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas”, “já se não falava, gritava-se”. 

 

02. O tumulto no qual homens e mulheres dividem o mesmo espaço, o incômodo em lavar a cara debaixo de 
um fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos, tornando o chão inundado. As crianças, que 

não se davam ao trabalho de usar esses aposentos, faziam suas necessidades no capinzal dos fundos, 
detrás das estalagens ou recanto das hortas. 

 
03. A narração em terceira pessoa está ligada a obrigação da observação objetiva da realidade e as 

preocupações socioculturais, acentuando, contudo, os seus pressupostos ideológicos e científicos ocorridos 
no cortiço. O narrador não apenas “narra”, mas descreve os acontecimentos sob uma ótica de denúncia, a 
partir do comportamento humano e um ambiente de condições sub-humanas, onde o indivíduo é descrito 
como excluído e vítima. 

 
04. O uso do coletivo para expor uma determinada condição de vida, mostra uma realidade que não acomete 

um único ser, mas toda uma sociedade. É o retrato de um meio ambiente físico e social e seus aspectos 

mais cruentos e sórdidos da vida humana. O mundo é explicado por meio dos desejos humanos, os 
instintos, a loucura, a violência, a traição, a miséria e a exploração social. Esses aspectos negativos são 
uma análise do comportamento social do ser humano vivendo sob as condições mais baixas. O ser humano 
se manifesta como uma conseqüência do meio, pois o grande personagem na verdade é o coletivo, ou seja, 

o cortiço. Os personagens modificam-se por influência do meio. 
 
05. “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!” 

 
06. Baseia-se na teoria evolucionista, usada pela Literatura para equiparar o ser humano a um animal 

qualquer, agindo pelo instinto, o Zoomorfismo. À época em que a mulher era vista apenas como objeto, os 

naturalistas confiavam que o indivíduo era apenas um mero produto da hereditariedade e o seu 
comportamento é fruto do meio em que vive e sobre o qual age. A probabilidade evolucionista de Charles 
Darwin movia os naturalistas, que acreditavam ser a Seleção Natural impulsionadora da transformação das 
espécies. Assim, predomina nesse tipo de romance o instinto, o fisiológico e o natural, retratando a 
agressividade, a violência, o erotismo como elementos que compõem a personalidade humana. 

 

07. A ironia está presente no discurso em que Pe. Diogo engrandece idéias funestas, erradas, fora de propósito 

e quando se faz uso carinhoso de termos ofensivos, como na fala: “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!” 

 
08. O anticlericalismo é identificado por meio de elementos projetado na figura do cônego Diogo, devasso, 

hipócrita e assassino. O meio é exposto à violência causada pelo clero, que se julgava como detentores da 

verdade e controlavam a sociedade expondo, segundo eles, a vontade de Deus. Há também o caráter 
político, o Naturalismo era republicano, e o Clero conservador era monarquista. 

 
 
 


