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ACOLHIDA: O PRAZER DE ESTUDAR 

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: 2. REALISMO

- Recursos: Mediação Tecnológica

- Atividades em sala: Apresentação discursiva e 

exemplificação com textos 

- Atividades para casa:  exercitar a versificação

- Sistema de avaliação: Interação sobre conteúdo



EÇA DE QUEIROZ

"O Realismo é uma reação contra o Romantismo:
o Romantismo era a apoteose do sentimento - o
Realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do
homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios
olhos - para condenar o que houver de mau na
nossa sociedade."
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• PARTICIPOU DAS CONFERÊNCIAS DO CASSINO LISBONENSE (1871): 

“O Realismo como Nova Expressão da Arte” (4ª Conferência)

• REALISTA-NATURALISTA;

• ANÁLISE SOCIAL E PSICOLÓGICA;

• LINGUAGEM CLÁSSICA; IRONIA;

• CRÍTICA À BURGUESIA E AO CLERO; 

• MENTALIDADE REFORMISTA.

EÇA DE QUEIROZ
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1ª FASE: Romântica 
(1866 – 1875)

•“Prosas Bárbaras”;

• “Uma Campanha Alegre” (artigos publicados

em “As Farpas”);

• “O Mistério da Estrada de Sintra” (romance

em parceria com Ramalho Ortigão).
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2ª FASE:
Realismo-Naturalismo (1875 –1888)

► crítica social e análise psicológica da sociedade  
portuguesa de seu tempo / ironia e sarcasmo.

► Romances: 

“O Crime do Padre Amaro” 
“O Primo Basílio”
“Os Maias” – obra-prima

(Cenas Portuguesas)
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“O Mandarim”
“A Relíquia”
“A Capital”

►Contos: cerca de 16 contos: “Singularidades de

uma rapariga loura”; “José Matias”, “No Moinho”,
“Civilização”.
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O CRIME DO PADRE AMARO (1875)

SEXO E RELIGIÃO NUMA PROVÍNCIA PORTUGUESA

O Crime do Padre Amaro passa-se em Leiria. Amaro, sacerdote jovem e pouco

seguro de sua vocação, apaixona-se por Amélia, moça ingênua e sonhadora,

educada em moldes religiosamente piegas e supersticiosos. Estimulada pela

relação ilícita entre a mãe, S. Joaneira, e o Cônego Dias, aceita a corte de Amaro e

repudia o noivo, João Eduardo. Tudo transcorria placidamente até que Amélia se

descobre grávida. Ela é escondida por Amaro, que teme um escândalo. Amélia

morre no parto; a criança é entregue a uma ama conhecida como “tecedeira de

anjos” e falace sob os “cuidados” dela. O padre se muda e continua sua vida

sacerdotal em outra cidade.
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Nesse romance, Eça de Queiroz põe em foco o tema do celibato e da

hipocrisia social. O personagem central é o jovem padre amaro, que

inicialmente aparenta bom caráter, mas ao longo da história se

mostra egoísta e manipulador. O sacerdócio de Amaro não é uma

devoção e opção religiosa, mas apenas um pretexto para satisfazer

seus interesses pessoais. Sem forças para reprimir seus desejos

sensuais, Amélia, uma jovem muito beata cuja educação familiar a

convencera a aceitar passivamente todos os conselhos dos padres.
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O PRIMO BASÍLIO (1878)

UMA HISTÓRIA DE SEDUÇÃO E HIPOCRISIA

O romance O Primo Basílio ilustra bem a posição crítica de Eça de Queiroz diante

da sociedade lisboeta de seu tempo. Luísa e Jorge são casados e vivem uma vida

confortável e rotineira. Luísa, ociosa e sonhadora, é visitada por seu primo

Basílio, com quem tivera um namoro antes de conhecer o marido. Basílio

aproveita a ausência de Jorge, que está viajando a trabalho, e seduz a prima.

Passam a encontrar-se, mas não conseguem evitar que o caso seja percebido.
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