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1. APRESENTAÇÃO  

 

O presente material didático-pedagógico, na forma de Unidade Didática, 

proposta no Projeto de Intervenção na Escola, intitulado “O uso das TIC no processo 

de ensino-aprendizagem – portal Dia a Dia educação – objetos educacionais”, 

elaborado durante o Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), tem como 

objeto de estudo propor ações pedagógicas para professores da educação básica no 

sentido de como aprofundar mais sua prática no que diz respeito à utilização dos 

recursos disponíveis no Portal educacional do Paraná. 

O interesse pelo tema surgiu da vivência profissional da autora, ao constatar 

o grande número de objetos de aprendizagem disponíveis e a sua pouca aplicação 

pelos docentes. Nesse trabalho pretende-se apontar caminhos de como a utilização 

dos mesmos pode facilitar na preparação de aulas, buscando informar, ilustrar, 

complementar, exemplificar e aprofundar os conhecimentos. Entender o 

funcionamento desse espaço, bem como aplicar os recursos, é a proposta deste 

trabalho que irá apresentar estratégias para se utilizar alguns dos objetos 

educacionais. 

Observa-se, que no contexto atual, muitos profissionais da educação, embora 

nem todos, estão com dificuldades em utilizar recursos disponibilizados em portais 

educacionais. Pretende-se, com esse material, apresentar conteúdos de ensino da 

Literatura, mais especificamente o Realismo/Naturalismo, para assim, com sua 

aplicação, mostrar a aplicabilidade de vários recursos. A proposta estende-se a todas 

as áreas, mas o conteúdo apresentado é de Literatura. 

Preparar aulas utilizando as mídias, além de sair um pouco do livro didático, 

favorece o trabalho do docente, uma vez que, com a aula pronta e arquivada, há a 

possibilidade de renovar, além, também, de sua utilização em muitas turmas. Outra 

proposta é de uso do datashow da escola, com uma sala própria para esse fim (nos 

colégios maiores existem os salões ou auditórios) e, em escolas menores, propor um 

espaço em que se possa levar os alunos para explanar conteúdos com o uso de 

mídias.  



Tem-se a expectativa que a presente Unidade Didática possa trazer 

produtivas contribuições para os professores que, uma vez que inseridos neste 

contexto midiático, possa favorecer sua prática e, ainda, oferecer aos seus alunos 

metodologias diferenciadas. O portal Dia a Dia Educação oferece muitos recursos 

tecnológicos. É só saber aproveitá-los. 

  

2.ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

  

A Tecnologia vem tomando cada vez mais espaço na vida de todos. No 

ambiente escolar ela também está cada vez mais inserida, fazendo com que os 

docentes tenham que sempre buscar mais aprimoramento em suas práticas 

tecnológicas. Segundo as DCE da disciplina de Língua Portuguesa, 

 

Refletir sobre o ensino da Língua e da Literatura implica pensar também as 

contradições, as diferenças e os paradoxos do quadro complexo da 

Contemporaneidade. Mesmo vivendo numa época denominada “era da 

informação”, a qual possibilita acesso rápido à leitura de uma gama 

imensurável de informações, convivemos com o índice crescente de 

analfabetismo funcional, e os resultados das avaliações educacionais 

revelam baixo desempenho do aluno em relação à compreensão dos textos 

que lê. (PARANÁ, 2008, p. 48). 

 

Tendo em vista a abordagem acima, a presente Produção Didático-

Pedagógica pretende colocar à disposição dos professores meios de como buscar os 

recursos tecnológicos oferecidos pelo portal, para maior envolvimento de nossos 

educandos no processo de ensino e aprendizagem nessa “era da informação”. Poucos 

professores conhecem de fato tudo o que está publicado, são ferramentas que 

auxiliam a prática docente e que facilita a pesquisa para a complementação/ 

exemplificação de um conteúdo a ser trabalhado. 

Entender o funcionamento desse espaço, bem como aplicar os recursos é a 

proposta deste projeto que irá apresentar estratégias para se utilizar alguns dos 

objetos de aprendizagem do portal educacional. Segundo Fantin (2013),  



 

... não basta ter a tecnologia em sala de aula se não tiver a busca por uma 

prática realmente transformadora, que dialogue com os estudantes, que faça 

essa articulação com os conhecimentos e as aprendizagens informais com 

as formais, que traga esse saber como troca. Na dimensão da reflexão eles 

precisam da mediação do professor para uso reflexivo, transformador, 

crítico... 

 

Pretende-se, com essa abordagem, proporcionar aos alunos uma nova 

metodologia, com a utilização de objetos de aprendizagem como: trechos de filmes, 

vídeos, imagens, áudios, infográficos, simuladores e animações, sempre buscando 

oferecer a eles aulas com metodologia que esteja mais próxima de sua realidade. O 

uso de mídias facilita a aprendizagem dos alunos, tornando-os mais cooperativos e 

reflexivos. 

A Unidade Didática será implementada com os professores do Colégio 

Tiradentes, centro de Curitiba, tendo como atividades principais: 

1. Apresentar, na semana pedagógica de fevereiro de 2015, os objetivos, 

fundamentos e encaminhamentos do Projeto para a Direção, Equipe Pedagógica, 

Docentes e demais envolvidos no processo educativo da escola. Fazer um breve 

relato de quando surgiu o Portal Educacional do Paraná e como navegar em seus 

ambientes e páginas. 

 

2. Disponibilizar aos docentes da instituição de ensino, ao longo da 

implementação, aulas (sequências de aulas) abordando conteúdos de Literatura, 

período Realismo/Naturalismo para instruir na aplicabilibade dos recursos midiáticos, 

que servirá de exemplo para aplicá-los em outros conteúdos ou disciplina. 

 

Segundo Freire (2011, p. 52), “... o conhecimento exige reflexão (tempo e 

maturação) e seleção (critério, crítica) ...”. É responsabilidade do professor oferecer 

aos seus alunos os conteúdos do currículo escolar e mediar o processo de 

aprendizagem com estratégias de ensino com os mais diversos recursos, dentre eles 

as tecnologias educacionais, que facilitarão o processo. 

 



3. Nas horas destinadas à implementação, a professora/autora do projeto estará 

disponível para que os docentes possam sanar dúvidas ou discutir estratégias de 

utilização de objetos de aprendizagem. Com orientação individualizada, aqueles que 

tiverem dúvidas ou não souberem, aproveitarão o momento, e assim incorporar os 

saberes necessários para a prática digital e a utilização do vasto material 

disponibilizado e, quem sabe, incorporar em sua prática docente.  

 

4. As aulas que serão disponibilizadas apresentarão vários objetos educacionais 

inseridos, como: imagem, vídeos, trechos de filmes, etc. Os docentes, com esse 

material, poderão adaptar para sua prática, mesmo que outra disciplina que não seja 

de Língua Portuguesa, e outros conteúdos. 

Espera-se, com isso, incentivar o uso da prática digital aos docentes da 

educação, facilitando seu trabalho e contribuindo para que nossos alunos estejam 

mais próximos de sua realidade, que é do mundo tecnológico. 

 

 

Material didático 

AULA 1: CONTEXTO HISTÓRICO DO PERÍODO NA EUROPA 

 

Professor, nesta aula o aluno vai conhecer o período da Literatura conhecida por 

Realismo. O docente poderá lançar a pergunta: Você já ouviu falar desse período?   

Para começar uma discussão, far-se-á a explanação de como surgiu o referido 

período, que foi na segunda metade do século XIX, e o contexto sociopolítico europeu. 

 

Vejamos o resumo do conteúdo, preparado por Sabrina Vilarinho: 

http://www.brasilescola.com/literatura/realismo.htm 

 

http://www.brasilescola.com/literatura/realismo.htm


 

Mulheres Peneirando Trigo - Gustave Courbet 

 

 

 Professor, complemente oralmente o início deste período (poderá utilizar o livro 

didático). 

 

 Conversar com os alunos sobre o contexto da época; em como os realistas se 

empenharam em retratar o homem e a sociedade e, as mudanças que 

aconteceram em diferentes setores, como: filosófico, científico, político, 

econômico e cultural.  

 

Atividade 01 – Solicitar aos alunos pesquisa sobre o contexto histórico do 

Realismo/Naturalismo na Europa. 

 

 



AULA 2: CARACTERÍSTICAS 

Realismo 

O Realismo iniciou-se na França, em 1857, com a publicação de “Madame Bovary”, 
de Gustave Flaubert. 

No Brasil foi em 1881, com “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de 
Assis e “O Mulato” de Aluísio Azevedo. 

Características do Realismo 

 Oposição ao idealismo romântico. Não há envolvimento sentimental. 
 Representação mais fiel da realidade. 
 Romance como meio de combate e crítica às instituições sociais decadentes, 

como o casamento, por exemplo. 
 Análise dos valores burgueses com visão crítica denunciando a hipocrisia e 

corrupção da classe. 
 Influência dos métodos experimentais. 
 Narrativa minuciosa (com muitos detalhes). 
 Personagens analisadas psicologicamente. 

Naturalismo 

O naturalismo é uma ramificação do Realismo e uma das suas principais 
características é a retratação da sociedade de uma forma bem objetiva. É um 
Realismo exagerado. 

Os naturalistas abordam a existência humana de forma materialista. O homem é 
encarado como produto biológico passando a agir de acordo com seus instintos, 
chegando a ser comparado com os animais (zoomorfização). 

 

 

Características do Naturalismo 

 A principal característica do Naturalismo é o cientificismo exagerado que 
transformou o homem e a sociedade em objetos de experiências. 

 Descrições minuciosas e linguagem simples 
 Preferência por temas como miséria, adultério, crimes, problemas sociais, 

taras sexuais e etc. A exploração de temas patológicos traduz a vontade de 
analisar todas as podridões sociais e humanas sem se preocupar com a 
reação do público. 

 Ao analisar os problemas sociais, o naturalista mostra uma vontade de 
reformar a sociedade, ou seja, denunciar estes problemas, era uma forma de 
tentar reformar a sociedade. 



 

Quadro comparativo entre o Realismo e Naturalismo 

 

 

 

Professor, para exemplificar as características do Naturalismo, exibir os 
trechos do filme “Germinal”, do escritor Émile Zola. A obra narra as péssimas 
condições de vida dos trabalhadores das minas de carvão na França do 
século XIX. 

 

Parte 1: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17310 
 
 
Parte 2: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17311 
 
Parte 3: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17312 
 
Parte 4: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17313 
 
Parte 5: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17315 
 
 
Questões de aprofundamento: 
 
Exploração, Consciência e Luta. Essa é a temática do filme. Você concorda? Por 
quê? 
 
Atividade 2: Propor, por escrito, um comentário ou análise da obra assistida, de 
acordo com as características no Naturalismo. 
 
Sugestões de leitura:  

 Conto “Cemitério de elefantes”, do autor contemporâneo Dalton Trevisan. 
http://varaldeleitura.blogspot.com.br/2013/07/contos-de-dalton-trevisan.html 
O autor fala de um grupo de bêbados que vivem à margem da sociedade e se contentam com 
este modo de vida, como se estivessem a cumprir com a sua função. O autor os compara com 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17310
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17311
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17312
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17313
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17315
http://varaldeleitura.blogspot.com.br/2013/07/contos-de-dalton-trevisan.html


elefantes. Vejam que, apesar de ser um conto contemporâneo, apresenta características 
naturalistas. 

 Romance “A metamorfose”, de Franz Kafka. 
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo
=635 
 
 
 

 
 

AULA 3: O REALISMO EM PORTUGAL 
 

 
 
 
 

Realismo português - resumo, contexto histórico, poesia, 
prosa, autores 

Preocupando-se com a verdade dos fatos e a realidade concreta, o Realismo surge 

como reação ao idealismo e ao subjetivismo românticos. Inicia-se na França, em 

1857, com o romance Madame Bovary, de Gustav Flaubert. 

 

Em Portugal, o Realismo começa com a polêmica entre seus partidários e 

seguidores do Romantismo - a chamada Questão Coimbrã. A discussão envolve 

António Feliciano de Castilho - que escreve posfácio para o livro Poema da 

Mocidade, de Pinheiro Chagas - e Antero de Quental - que critica Castilho e defende 

o ideário realista no opúsculo Bom senso e bom gosto.  

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=635
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=635


 

Poesia 

Antero de Quental: adotando uma postura oposta ao lirismo ultrarromântico, defende 

a missão social da poesia e apresenta em sua obra uma busca filosófica da verdade 

através da própria experiência. 

 

Cesário Verde: também se afasta do lirismo tradicional português, sobretudo pelo 

tratamento que dá a temas como cidade, amor e mulher. Buscando espontaneidade, 

usa estilo que valoriza a linguagem concreta e o tom coloquial. "Poeta dos sentidos", 

constrói imagens com muitas cores, formas e sons. Essa visão plástica do mundo 

antecipa a postura assumida por Fernando Pessoa na pele de seu Heterônimo 

Alberto Caeiro.  

Sugestões de leitura: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=603 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=616 

 

 

Prosa 

Eça de Queirós: admirador de Gustav Flaubert, Émile Zola e Honoré de Balzac, 

produz romances marcados pelo uso do determinismo e do impressionismo para 

construir críticas (à burguesia e ao clero, por exemplo). Dono de um estilo direto e 

contundente, é hábil na descrição de locais e comportamentos. O pessimismo, o 

humor e a ironia com que constrói personagens são tipicamente realistas. 

 

Orientado para a análise psicológica da sociedade, o romance realista tem como 

tema a riqueza e a miséria resultantes do crescimento desordenado dos grandes 

centros urbanos. Por isso, seus heróis são indivíduos em conflito com o meio em 

que estão. 

 

A obra que marca bem o período em Portugal é O primo Basílio, de Eça de Queiroz. 

Leia, agora, a resenha crítica da obra. (Professor, leve à aula a resenha impressa 

para leitura com os alunos). 

 

Resenha de O primo Basílio 

Percebem-se dois eixos na trama de “O Primo Basílio”: um compõe a ação principal 

e focaliza o casamento, instituição básica da burguesia atingida severamente pelo 

adultério; o outro constrói um importante “pano de fundo” com variados tipos sociais 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=603
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=616


(Julião, Sebastião, Acácio, D. Felicidade, Ernesto e outros), retrato nada animador da 

sociedade da época. 

A ação central do romance apresenta o triângulo amoroso Jorge-Luísa-Basílio. Ela é 

acompanhada pelos olhos observadores e perspicazes de um narrador onisciente de 

terceira pessoa e chega ao leitor “moldada” por sua perspectiva crítica e analítica. 

Luísa, a burguesinha bonita, loira e desmiolada, não faz nada na vida a não ser ler 

romances românticos, evidentemente, sendo facilmente seduzida pelo primo Basílio, 

tão logo o marido Jorge afasta-se de casa em viagem de trabalho. Casados por 

conveniência, longe de ser um casamento firmado em bases sólidas, Luísa não resiste 

ao ataque do primeiro sedutor que aparece, entregando-se sem remorso. 

Os personagens centrais são conduzidos pelo narrador a fim de cumprir papéis 

predeterminados na obra, apresentando-os excessivamente esquematizados. Duas 

figuras femininas merecem destaque: Leopoldina e Juliana. Ambas se apresentam 

como figuras femininas masculinizadas. Leopoldina fuma (algo incomum no século 

XIX), tem “sentimentos” por amigas, acha o adultério o comportamento “mais normal” 

do mundo, não se importa com a opinião pública e Luísa sente atração física por ela; 

Juliana ocupa inicialmente um lugar secundário na narrativa: tem formas secas, mas 

com o desenrolar dos fatos ela ganha dimensão na obra, tornando-se a personagem 

mais bem elaborada dentro do romance. Ela assume o papel de “marido vingador”, 

punindo Luísa em prol da honra de Jorge. 

No desfecho da obra, Eça busca manter-se fiel à narrativa realista, assumindo um 

papel de artista vingador. A morte de Juliana e a destruição das cartas 

comprometedoras de Luísa não impedem Jorge de saber a verdade. Luísa não sofre 

com o adultério em si. Ela sofre com a decepção amorosa em relação a Basílio e com 

o medo de ser castigada por Jorge, (com a morte talvez) ou do temor de perder sua 

vidinha mansa e docemente sensual para ser enterrada num convento. Eça assume 

esse papel vingador numa carta a Teófilo Braga: “é preciso punir os vícios para saná-

los”. 

Vejamos alguns trechos do filme: 



Parte 1: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12010 

Parte 2: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12008 

Parte 3: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12007 

Parte 5: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12002 

Parte 6: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12003 

Parte 7: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12004 

Parte 8: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12000 

Parte 9: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11999 

 

Conheça Eça de Queiroz: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=625 

 
Atividade 3: Pesquisa de aprofundamento do Realismo português. 
 
 

AULA 4: O REALISMO/NATURALISMO NO BRASIL  

Como já havia informado, o movimento teve início, no Brasil, em 1881, com “Memórias 

Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis e “O Mulato” de Aluísio Azevedo. 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12010
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12008
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12007
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12002
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12003
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12004
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12000
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=11999
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=625


 

 

 

 

Professor, exibir o trecho abaixo que fala sobre o contexto histórico do Realismo no 

Brasil. Se necessário, complementar conteúdo oralmente ou utilizando livro didático. 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=557 

 

Atividade 4: solicitar à turma pesquisa, para a próxima aula, sobre os principais 

autores do Realismo/Naturalismo no Brasil. 

 

 

 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=557


AULA 5 E 6: PRINCIPAIS AUTORES  

Machado de Assis 

 

 

 

Vídeos sobre Machado: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8399 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8305 

 

É considerado o maior escritor do século XIX, escreveu romances e contos, mas 

também aventurou-se pelo mundo da poesia, teatro, crônica e crítica literária. 

Nasceu no Rio de Janeiro em 1839 e morreu em 1908. Foi tipógrafo e revisor 

tornando-se colaborador da imprensa da época. 

Sua infância foi muito pobre e a sua ascensão artística se deve a muito trabalho e 

dedicação. Sua esposa, Carolina Xavier, o incentivou muito na carreira literária, tanto 

que foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. 

Como romancista escreveu: “A mão e a luva”, “Ressurreição”, ”Helena” e “Iaiá 

Garcia”. 

Embora sejam romances, essas obras também revelam algumas características que 

futuramente marcarão a fase realista e madura do autor, como a análise psicológica 

dos personagens, o humor, monólogos interiores e cortes na narrativa (uma das 

suas principais características). 

http://www.infoescola.com/literatura/machado-de-assis/
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8399
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8305
http://www.infoescola.com/livros/a-mao-e-a-luva/
http://www.infoescola.com/livros/helena-machado-assis/
http://www.infoescola.com/livros/iaia-garcia/
http://www.infoescola.com/livros/iaia-garcia/


“Memórias Póstumas de Brás Cubas” (considerado o divisor de águas na obra 

machadiana) “Quincas Borba”, “Dom Casmurro”, “Esaú e Jacó” e “Memorial de 

Aires”, revelam o interesse cada vez maior do autor de aprofundar a análise do 

comportamento do homem, revelando algumas características próprias do ser-

humano como a inveja, a luxúria, o egoísmo e a vaidade, todas encobertas por uma 

aparência boa e honesta. 

Como contista Machado escreveu: ”A Cartomante”,”O Alienista”,”O Enfermeiro”,”O 

Espelho” dentre outros. 

Como cronista escreveu, entre 1892 e 1897, para a Gazeta de Notícias, sob o título 

“A Semana”. 

Embora suas peças teatrais não tenham o mesmo nível que seus contos e  

romances, ele nos deixou “Quase ministro” e “Os deuses da casaca”. 

Como crítico literário, além de vários prefácios e ensaios destacam-se 3 estudos: 

”Instinto de nacionalidade”,”A nova geração” e “O primo Basílio” (a respeito do 

romance de mesmo nome de Eça de Queirós). 

Uma obra bastante conhecida do referido autor é “Dom Casmurro”. Assista ao livro 

clip: 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8306 

 

Outros Autores 

 Raul Pompéia: “O Ateneu” 
 Aluísio Azevedo: “O cortiço”,”O Mulato”, “Casa de pensão” 
 Inglês de Souza: “O missionário” 
 Adolfo Caminha: “A normalista”, “Bom-Crioulo” 
 Domingos Olímpio: ”Luzia-Homem” 

Cronologia dos principais romances do Realismo 

 1881 “O Mulato”, “Memórias póstumas de Brás Cubas” 
 1884 “Casa de pensão” 
 1888 “O missionário”, “O Ateneu” 
 1890 “O cortiço” 

http://www.infoescola.com/livros/memorial-de-aires/
http://www.infoescola.com/livros/memorial-de-aires/
http://www.infoescola.com/literatura/a-cartomante/
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=8306
http://www.infoescola.com/livros/o-missionario/
http://www.infoescola.com/biografias/adolfo-caminha/
http://www.infoescola.com/livros/a-normalista/
http://www.infoescola.com/livros/o-bom-crioulo/
http://www.infoescola.com/biografias/domingos-olimpio/
http://www.infoescola.com/livros/luzia-homem/


 1891 “Quincas Borba” 
 1893 “A normalista” 
 1895 “Bom-Crioulo” 
 1899 “Dom Casmurro” 
 1903 “Luzia-Homem” 
 1904 “Esaú e Jacó” 
 1908 “Memorial de Aires” 

Atividade 5: O professor leva para a sala o conto “A cartomante, de Machado de 

Assis” e juntamente com a turma faz-se a análise da obra. No final dessas duas aulas, 

recolhe o que o aluno escreveu sobre o que entendeu da obra. 

 

AULAS 7, 8 E 9: ROMANCE O CORTIÇO, DE ALUÍSIO 
AZEVEDO 

 



 

Outra obra bastante significativa para o período é O Cortiço, de Aluísio Azevedo. Ela 

retrata bem as características do Naturalismo brasileiro. Primeiro, vamos conhecer 

seu autor e suas principais obras: 

Entre no link: 
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=598 

 

 

Trechos do filme O Cortiço: https://www.youtube.com/watch?v=rOANHtZwbeg 

Fuvest/Unicamp: O Cortiço: https://www.youtube.com/watch?v=W7BmHwkrXs8 

Comentários: https://www.youtube.com/watch?v=1HUoW5I_T2s 

Resenha da obra: 
http://guiadoestudante.abril.com.br/literatura/materia_415646.shtml 

Personagens: http://guiadoestudante.abril.com.br/literatura/materia_415651.shtml 

Trechos comentados: 
http://guiadoestudante.abril.com.br/literatura/materia_415647.shtml 

Sugestão de leitura - a obra toda: 
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/leit_online/cortico.pdf 

 

Leitura complementar:   

Características da personagem Rita Baiana: Da obra de Aluízio Azevedo - O Cortiço 
Rita Baiana é um dos personagens mais notáveis da literatura brasileira. Filha do realismo naturalista, é 
escrita com uma riqueza de detalhes visuais e sensoriais incríveis. Forte, apaixonada e politicamente 
incorreta, é absolutamente impossível não adorá-la. Sedutora e consciente de seus encantos, é maliciosa e 
faminta de vida, um diabo de saias. É sem dúvidas, a alma de O Cortiço, de Aluízio de Azevedo, embora não 
seja a protagonista. Ela não aparece desde o começo e nem está presente no fim, mas rouba a cena em sua 
aparição fulminante. Escrita em 1890, é uma mulher à frente de seu tempo. Ama a quem lhe aprouver, da 
forma que melhor lhe parecer. É deliciosamente livre e despida de amarras e preconceitos, é como a 
maioria de nós queria ser. É mulata decidida e generosa que enfrenta a vida de peito aberto, disposta a 
sofrer e gozar com a mesma intensidade. Fiel aos seus gostos e às suas paixões, a elas se entrega por inteiro. 

 

 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=598
https://www.youtube.com/watch?v=rOANHtZwbeg
https://www.youtube.com/watch?v=W7BmHwkrXs8
https://www.youtube.com/watch?v=1HUoW5I_T2s
http://guiadoestudante.abril.com.br/literatura/materia_415646.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/literatura/materia_415651.shtml
http://guiadoestudante.abril.com.br/literatura/materia_415647.shtml
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/arquivos/File/leit_online/cortico.pdf


Atividade 6: Dividir a turma em grupos e propor apresentação de seminário, 

observando os principais elementos da narrativa (enredo, cenário, cronologia, 

construção das personagens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


