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RESUMO 

Introdução: O cortiço é um romance naturalista escrito por Aluísio Azevedo e publicado em 

1890, o qual se opõe drasticamente a estética Romântica. O livro traz polêmicas em todo seu 

enredo e traz aos leitores temas que antes não eram retratados. A mulher como objeto do 

homem, a traição, a homossexualidade e a ganância são tratadas de diversas formas durante o 

livro, causando ao leitor impacto e o sentimento de parecer estar lendo uma obra 

contemporânea. Objetivo: É trazer uma análise da sociedade brasileira no século XIX, já que 

“O Cortiço” elucida uma época em que o Brasil passava por grandes transformações, como os 

primeiros momentos republicanos e a libertação dos escravos, onde se inicia um novo ambiente 

e uma nova sociedade. Metodologia: A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 

Resultados e discussão: O emprego dos termos Naturalismo e Realismo associados serão 

muito comuns, pois as duas formas literárias são muito parecidas, criadas para ultrapassar o 

Romantismo. Alguns críticos afirmam que o Naturalismo seria o Realismo exagerado. O livro 

“O cortiço” é um dos maiores marcos da literatura brasileira naturalista, escrito por Aluísio de 

Azevedo em 1890. Ler uma obra naturalista é como ler uma obra contemporânea, pois está 

escancarado o que passa na sociedade. Pela análise do livro “O cortiço”, acredita-se que o 

cenário foi justamente escolhido para que pensasse de certa forma que nos lugares menos 

favorecidos as pessoas iriam demonstrar o que são sem medo da crítica que a sociedade mais 

favorecida poderia impor sobre elas. Conclusão:   O Cortiço é uma obra usada como referência  

nos dias atuais por ter alta qualidade e por retratar com clareza a vida da sociedade no século 

XIX.O livro teve uma grande repercussão, e um exemplo disso são os dois filmes 
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produzidos. O primeiro em 1945, uma comédia de Luiz de Barros, e o segundo em 

1977, um drama sob a direção de Francisco Ramalho Jr., com Betty Faria, Armando 

Bógus e Mário Gomes. Percebe-se, sem dúvidas, que O Cortiço é um marco na 

literatura brasileira. 
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