
REALISMO / 
NATURALISMO 

 
 
“O Romantismo foi a apoteose do sentimento. O Realismo é a anatomia do 

caráter.” 
 
 
Essa frase do romancista português Eça de Queirós traduz a grande oposição que 

há ente os dois movimentos literários. Enquanto um, marcado pelo subjetivismo, 
exacerba e enaltece os sentimentos, as emoções, o outro observa, analisa, estuda, 
disseca fria e metodicamente o caráter e a personalidade humanas. O realismo 
representa o momento em que se parte a redoma de vidro da idealização romântica., o 
momento em que se desfaz o castelo de ilusões criado pelo autor romântico. A realidade 
nua, crua e factual se apresenta como objeto primeiro da produção literária de cunho 
realista. Realismo aqui constitui um termo genérico que pode referir-se à prosa Realista 
propriamente dita, à prosa naturalista ou à poesia parnasiana, todas extremamente 
objetivistas e marcadas por uma negação da subjetividade. 

 
A Prosa Realista – Machado de Assis 

 
“O ponto mais alto e mais equilibrado da prosa realista brasileira acha-se na ficção de 
Machado de Assis.”  (Alfredo Bosi) 
 
Seria possível afirmar, inclusive, que o realismo brasileiro é o próprio Machado de 
Assis, haja vista que o nascimento do movimento é marcado pela publicação de uma 
obra machadiana (Memórias Póstumas de Brás Cubas) e, além disso, ninguém 
descreveu com tanta perfeição e ironia a alma humana como o 
“Bruxo de Cosme Velho”. 
 

“AO VERME  
QUE  

PRIMEIRO ROEU AS FRIAS CARNES  
DO MEU CAD ER  ÁV

DEDICO  
COMO SAUDOSA L MBRANÇA  E

ESTAS  
MEMÓRIAS PÓSTUMAS” 

 
 
Essa é a dedicatória do livro inaugural do romantismo, em que 
Machado deixa transparecer uma de suas mais marcantes 
características: o seu pessimismo. Para Machado de Assis, o 
homem não tem valor algum. Seu olhar é completamente 
crítico e descrente, o que dá à sua obra um toque de sarcasmo 
intrigante. Leia atentamente o último capítulo de Memórias 
póstumas de Brás Cubas: 
 
Trecho para análise 



 
Capítulo CLX/ Das negativas 

 
“Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na 
primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que 
morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o 
primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e 
direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário; e aí vos ficais eternamente 
hipocondríacos.  

Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do 
emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao 
lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu 
rosto. Mais; não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas 
Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve 
míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida. E imaginará mal; 
porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é 
a derradeira negativa deste capítulo de negativas: - Não tive filhos, não transmiti a 
nenhuma criatura o legado da nossa miséria.”  
 
    (Machado de Assis – Memórias Póstumas de Brás Cubas) 
 
 
Romance Psicológico 

 
Uma outra característica fundamental do realismo que pode ser percebido 

através da obra machadiana é a análise do ser humano, ou de uma classe social (no caso 
do realismo machadiano, a burguesia) a partir da observação e leitura psicológica de um 
indivíduo. Assim, Machado definia Brás Cubas como medíocre para denunciar a 
mediocridade da burguesia do século XIX. Atentando para os títulos das obras de 
Machado de Assis, percebe-se esse dado: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas 
Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. 
  
A Prosa Naturalista 
 

Realismo e Naturalismo podem ser vistos como dois galhos da mesma árvore. 
Possuem uma mesma essência, mas também algumas diferenças básicas, como o uso do 
cientificismo e o enfoque dado à crítica feita. Enquanto o realista observava a psicologia 
do homem burguês, o naturalista documenta, registra disseca e analisa o comportamento 
(sobretudo patológico) das camadas sociais menos favorecidas.  

Por carregar bastante as tintas do determinismo social em suas obras, o escritor 
naturalista acara sendo preconceituoso ao criar estereótipos, como é o caso de Rita 
Baiana, personagem de O Cortiço, descrita com uma libido patologicamente 
exacerbada, simplesmente por ser brasileira, baiana e mulata. 
 Assim como no realismo machadiano, também nos títulos dos romances do 
principal representante do naturalismo brasileiro, Aluísio de Azevedo, percebe-se a 
personificação do ambiente ou do grupo social. É o caso de O mulato (obra inaugural do 
naturalismo brasileiro), O Cortiço, O homem, e Casa de Pensão. 
 
 



Trecho para Análise  
 

“Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas 
a sua infinidade de portas e janelas alinhadas.  
 Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de 
chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da 
ultima guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que 
nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia.  
 A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-
lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da 
lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e 
triste, feita de acumulações de espumas secas.  
 Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se 
amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a 
parte; começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando 
todos os outros; trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; 
reatavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá 
dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No 
confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem 
se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns 
quartos saiam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do 
papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, 
espanejando-se à luz nova do dia.  

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 pêlo, 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 sangüínea, 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.” 

 
       (O cortiço – Aluísio Azevedo) 
 
 
 
 
 
 


