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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



A empregada da casa, Juliana, encontra no lixo alguns rascunhos de cartas que

comprometem Luísa e passa a chantageá-la. Nessa altura, Basílio já foi embora

de Lisboa e Jorge voltou. Luísa desespera-se, não sabendo o que fazer para sair

dessa enrascada. Com a ajuda de um grande amigo, consegue recuperar as

cartas. A empregada morre e Luísa, esgotada, adoece gravemente. Jorge fica

sabendo de tudo, mas resolve perdoá-la. Ela, porém, não se recupera e falece.

Basílio, ao saber da morte de Luísa, lamenta apenas a perda de uma mulher que

poderia ser um bom passatempo para ele, quando tivesse que voltar a Lisboa.

O PRIMO BASÍLIO (1878)

UMA HISTÓRIA DE SEDUÇÃO E HIPOCRISIA
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V I: O Bilhete

E Luísa tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente! Era a
primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades e o seu
orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas, como um corpo
ressequido que se estira num banho tépido; sentia um acréscimo de
estima por si mesma, e parecia-lhe que entrava enfim numa existência
superiormente interessante, onde cada hora tinha o seu encanto
diferente, cada passo conduzia a um êxtase, e a alma se cobria dum luxo
radioso de sensações !
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1. Empenhado em diagnosticar problemas da sociedade, o romance realista-naturalista

os toma como peças de demonstração de tese. Com O Primo Basílio, Eça de Queiroz

trata o adultério na sociedade lisboeta, buscando as causas que teriam levado Luísa, a

personagem principal, a cometê-lo.

Escolha dentre as alternativas seguintes a que mais se aproxima das causas que

abriram a Luísa o caminho do adultério.

a) Personalidade forte, Luísa conduz a ação de acordo com suas ambições pessoais.

b) Frívola e em disponibilidade, ela fica à mercê de circunstâncias propícias.

c) Doentiamente apaixonada pelo primo, deixa-se conduzir sem opor resistência.

d) Insatisfeita com o marido, burguês insensível, busca na aventura sua satisfação.

e) Conhecedora dos casos extraconjugais do marido, procura uma forma de vingança.
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2. Com suas críticas, o Realismo tinha uma missão reformadora, de

aprimoramento da sociedade. Contudo, não combatia as instituições, e sim

pessoas ou grupo sociais. O romance (875) de Eça de Queiroz, cuja crítica recai

sobre os maus religiosos, e não sobre a igreja é

a) O Primo Basílio.

b)Os Maias.

c) O Crime do Padre Amaro.

d)A Relíquia.

e) O Mandarim.
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3ª FASE: “volta às origens”  (1888 – 1900)

► Uma revisão ou reconsideração de valores;

► Pensamento construtivo e esperançoso;

► Crença nos valores lusitanos;

► dá lugar à meditação filosófica / superação

do esquematismo cientificista e da ironia cética:

universalização.

► Romances: “A Correspondência de Fradique

Mendes” / “A ilustre casa de Ramires” / “A Cidade e as Serras”.
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ANTERO DE QUENTAL 

(1842 – 1891)

 Foi o líder dos estudantes que constituíram a chamada Geração
Materialista ou Geração de 70, que implantou o Realismo em Portugal.

 A Questão Coimbra (1865) e o Folhetim Crítico: “Bom Senso e Bom
gosto” (pressupostos estéticos realistas e sua missão de reformar a
sociedade portuguesa).

 A partir de 1868, se reúnem em Lisboa, criando um espaço de debates
conhecido como O Cenáculo.
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