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TEMPO DE AULA: 45min 

DISCIPLINA: LITERATURA

CONTEÚDO: EÇA DE QUEIRÓS

EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

1. ORIGENS DO REALISMO
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França – 1855 / Portugal – 1865  / Brasil – 1881 
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• Engajamento social – compromisso
com a sociedade.
• Retrato da sociedade e das suas
relações sem idealização. Exclui‐se da
obra tudo o que vier da sorte, do acaso,
do milagre. Tudo é regido por leis
naturais.
• Cientificismo – uso de teorias
científicas e filosóficas, como
o determinismo, o evolucionismo, a
psicologia, o positivismo.
• Linguagem simples e direta.
• Atualidade – tempo da narrativa é o
presente, o que faz com que a literatura
sirva de denúncia dos aspectos sociais e
políticos.
• Espaço urbano.

RELEMBRANDO: CARACTERÍSTICAS DO REALISMO

• Personagens caricaturados das pessoas do
dia‐a‐dia, retratando‐se ou o aspecto psicológico ou
o biológico desses.
• Preferência pela individualidade dos
personagens.
• Romance documental.
• Observação direta e interpretação crítica da
realidade.
• Objetividade.
• Análise psicológicas dos personagens.
• Materialismo.
• Crítica às instituições burguesas, à monarquia, a
religiosidade, à família, ao casamento e às crendices
populares.
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Em 1865, estudantes da Universidade de Coimbra, Portugal, que
ligara‐se em 1864 à comunidade europeia por meio da estrada de
Ferro, descobriram a modernidade política, social e cultural que
acontecia na França, e levaram essas propostas ao país, mergulhado
no atraso, principalmente devido ao regime monárquico e às
influências católicas.

A literatura portuguesa, assim como toda a sociedade, ainda se
encontrava impregnada das velhas ideias românticas, quando iniciou
a Questão Coimbrã, evento que deu início ao Realismo em Portugal.

Esse episódio foi uma polêmica que opôs ROMÂNTICOS x REALISTAS.
Defendendo os ideários do Romantismo, havia Antônio Feliciano de
Castilho, conhecido poeta e professor universitário que, de Lisboa,
criticava veemente as novas ideias literárias do grupo de Coimbra,
dizendo que faltava ao estilo ‘BOM SENSO E BOM GOSTO”.

O REALISMO EM PORTUGAL – A QUESTÃO COIMBRÃ 
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Os defensores do Realismo eram Teófilo Braga e Antero de
Quental, jovens estudantes e escritores, que de Coimbra,
defendiam a liberdade de pensamento e a independência
dos novos escritores.
Antero rebateu às provocações de Castilho com uma carta-
resposta intitulada BOM SENSO E BOM GOSTO, na qual
acusava os românticos pelo atraso político, social,
econômico, científico e cultural do país.
O embate ideológico durou de 1865 a 1871, quando foram
realizadas as CONFERÊNCIAS DEMOCRÁTICAS DO CASINO DE
LISBOA, que além da causa LITERÁRIA, veiculavam ideias que
eram tidas como perigosas pelas autoridades portuguesas da
época, no roteiro das conferências estavam agendadas
palestras sobre República, Democracia, Socialismo, além do
Realismo. As conferências foram impedidas de acontecer. E
diante da censura a sociedade apoiou o grupo de Coimbra,
pondo fim ao impasse e permitindo o avanço do REALISMO e
do NATURALISMO.

Antero de Quental e 
Eça de Queirós



9



10

 Estudou Direito em Coimbra, não se envolveu na Questão Coimbrã, mas sim nas Conferências
Democráticas. Formado em 1866, passou a atuar como advogado e jornalista em Lisboa.

 Em 1870, quando passou a assinar seus textos sob o pseudônimo EÇA DE QUEIRÓS, causou alvoroço na
família que não o legitimava. Foi então que o pai lhe patrocinou uma viagem ao Oriente, que lhe rendeu
mais tarde o romance A RELÍQUIA. E pela França, onde teve contato com o Realismo. Voltou a Portugal
e publicou O CRIME DO PADRE AMARAO, iniciando sua longa e brilhante carreira literária.

 O escritor casou-se com Emília de Castro com quem teve quatro filhos. Foi cônsul de Portugal em
Havana, Newcastle, Bristol e Paris, onde permaneceu até a sua morte em 1900, aos 54 anos. Teve
funerais nacionais. Está sepultado em Santa Cruz do Douro.

Eça com os 2 filhos mais velhos: Jose 
Maria e Maria José.

 José Maria Eça de Queirós era o pseudônimo de Carlos Fradique
Mendes, nascido em 25 de novembro de 1845 em Póvoa de
Varzim, Portugal. Filho do magistrado José Maria Teixeira de
Queirós, brasileiro, e Carolina Augusta Pereira d’Eça, portuguesa
da alta sociedade de Lisboa.

 Eça nasceu quatro anos antes do casamento dos pais, porque a
família da moça não aceitava a união, por isso viveu com os avós
paternos e só foi reconhecido filho do casal pouco antes da
morte do pai, quando Eça já tinha 40 anos de idade.
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Estátua de Eça de Queirós Praça 
do Almada na Póvoa de Varzim.

Em 1871, ele se tornou intimamente associado a um grupo de
intelectuais portugueses rebeldes comprometidos com a reforma
social e artística e conhecidos como a Geração de 70, que denunciava a
literatura portuguesa contemporânea como não original e hipócrita.

Em seus principais romances, tentou traduzir a reforma social por meio
da Literatura, expondo o que ele considerava ser os males e os
absurdos da ordem social conservadora tradicional predominante em
Portugal. Eça refletia em suas obras o Realismo Português.

Seus romances também refletem sua história pessoal. A hipocrisia da
SOCIEDADE e da FAMÍLIA lisboeta torna-se o epicentro de suas críticas
e denúncias.

Sua obra abrange três fases: ROMÂNTICA – REALISTA e PÓS-REALISTA

CRÍTICAS DE EÇA DE QUEIRÓS
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O primeiro romance, O Crime do Padre Amaro teve três edições
modificadas. Inicialmente publicado em 1874, foi acusado de plagiar
La Faute de l'abbé Mouret, de Émile Zola. Eça teve que praticamente
refez toda a história, republicando o romance em 1975, dessa vez
ganhou o estatus de o primeiro romance real-naturalista de Portugal.
Pois percebe-se nele a influência dos franceses Honoré de Balzac e
Gustave Flaubert. Porém só assumirá a forma definitiva na edição de
1880, quando o autor modifica o final da história, absolvendo Amaro
do hediondo crime de matar o próprio filho, recém-nascido,
entregando este a tarefa para uma “tecedeira de anjos” que ele
próprio contratou.
A obra descreve os efeitos destrutivos do celibato em um padre de
caráter fraco e os perigos do fanatismo religioso em uma cidade
provinciana portuguesa, Leiria, a mesma onde Eça trabalhou no cargo
de administrador municipal.
Trata-se de uma sátira mordaz ao idealismo romântico da paixão e
suas trágicas consequências.

ROMANCES REALISTAS DE EÇA DE QUEIRÓS
O Crime do Padre Amaro – 1875 


