
 

 

Tarefa 29 professor Sinval 

 
Leia o texto para responder as questões 01, 02, 03, 04 e 05. 
 

Jerônimo levantou-se, quase que maquinalmente, e seguido por Piedade, aproximou-se da grande roda 
que se formara em torno dos dois mulatos (...) 

E viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus, para dançar. A 
lua destoldara-se nesse momento, envolvendo-a na sua coma de prata, a cujo refulgir os meneios da mestiça 

melhor se acentuavam, cheios de uma graça irresistível, simples, primitiva, feita toda de pecado, toda de 
paraíso, com muito de serpente e muito de mulher. 

Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, ora 
para a esquerda, ora para a direita, como numa sofreguidão de gozo carnal, num requebrado luxurioso que a 
punha ofegante... (...) 

Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui: ela era 

a luz ardente do meio-dia; ela era o calor vermelho das sestas da fazenda; era o aroma quente dos trevos e 
das baunilhas Mas Jerônimo nada mais sentia, nem ouvia, do que aquela música embalsamada de baunilha, 
que lhe entontecera a alma; e compreendeu perfeitamente que dentro dele aqueles cabelos crespos, brilhantes 
e cheirosos, da mulata, principiavam a formar um ninho de cobras negras e venenosas, que lhe iam devorar o 
coração. (...) 

Aluísio Azevedo – O Cortiço  

 
01. Destaque dos textos expressões que identificam o determinismo social, o biológico e o histórico. 
 

02. Comente a lógica do discurso determinista, considerando a visão eurocêntrica do autor e de seu momento 
histórico. 

 
03. A partir dos textos, explique os preconceitos que o Determinismo justificava. 
 
04. No texto, o narrador associa Rita Baiana a elementos da natureza brasileira. A caracterização é idealizada 

como no Romantismo. 
 
05. Comente os aspectos que aproximam e os que diferenciam a caracterização de Rita Baiana de Iracema, 

personagem de José de Alencar, também símbolo de mulher brasileira. 
 
06. Leia e responda. 
 

(...) desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e 
forte, o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração, e Rita preferiu no europeu o macho de 
raça superior. O cavouqueiro, pelo seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua 
congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, a volúpia, era o fruto dourado e acre destes 

sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo porejou o 
cheiro sensual dos bodes. 
 

Tendo em vista as orientações doutrinárias que predominam na composição de O cortiço, identifique e 
explique aquela que se manifesta no trecho a e a que se manifesta no trecho b, a seguir: 

 
06. “o sangue da mestiça reclamou os seus direitos de apuração”. 
 
07. “cedendo às imposições mesológicas”. 
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08. Leia e responda. 

 
Texto 1 
 

De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho 
coletivo os agitava agora, a todos, numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre 
se a polícia entrasse ali pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais, 

estava direito! ‘Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria com a mulher!’ mas agora tratava-se de 
defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. 

AZEVEDO, Aluísio, O cortiço. 26. ed. São Paulo: Martins. 

 
Texto 2 

O cortiço é um romance de muitas personagens. A intenção evidente é a de mostrar que todas, com 
suas particularidades, fazem parte de uma grande coletividade, de um grande corpo social que se corrói e 
se constrói simultaneamente. 

FERREIRA, Luiz Antônio. Roteiro de leitura: O cortiço de Aluísio Azevedo. 

 

Sobre os textos, assinale a alternativa correta. 
a) No Texto 1, por ser ele uma construção literária realista, há o predomínio da linguagem referencial, 

direta e objetiva; no Texto 2, por ser ele um estudo analítico do romance, há o predomínio da 
linguagem estética, permeada de subentendidos. 

b) A afirmação contida no Texto 2 explicita o modo coletivo de agir do cortiço, algo que também se 
observa no Texto 1, o que justifica o prevalecimento de um termo coletivo como título do romance. 

c) Tanto no Texto 1 quanto no Texto 2 há uma visão exacerbada e idealizada do cortiço, sendo este 

considerado um lugar de harmonia e justiça. 
d) No Texto 1 prevalece a desagregação e corrosão da grande coletividade a que se refere o Texto 2. 
e) O que se afirma no Texto 2 vai contra a ideia contida no Texto 1, visto que no cortiço jamais existe 

união entre os seus moradores. 
 
 
 


