


SOARES PASSOS (1826-1860): ultrarromântico / por conta da
tuberculose perde um cargo público e isolou-se até o fim de sua vida /
poesia sentimental, solitária e presença constante da morte /
egocentrismo / visão liberal-burguesa da sociedade / “Poesias” (1855).

O NOIVADO NO SEPULCRO 
Vai alta a lua! na mansão da morte
Já meia-noite com vagar soou;
Que paz tranquila; dos vaivéns da sorte
Só tem descanso quem ali baixou.

Que paz tranquila!... mas eis longe, ao longe
Funérea campa com fragor rangeu;
Branco fantasma semelhante a um monge,
Dentre os sepulcros a cabeça ergueu. (...)

2



: transição para o Realismo

João de Deus Ramos (1830-1896): aproximação das composições

populares / linguagem simples e métricas variadas / religiosidade, amor e

sátira / lirismo emocional e melancólico / OBRAS: “Flores do

Campo”(1869) e “Campo de Flores“ (1869).

Júlio Diniz (1839-1871): romancista de costumes / retratou a
sociedade portuguesa da 2ª metade do século XIX / visão otimista da
burguesia liberal / momentos psicológico... / modo realista de ver a
natureza e a sociedade. Romances: “Uma Família Inglesa” / “As
pupilas do senhor Reitor” / “A morgadinha dos canaviais”.
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ERA MODERNA 

2. REALISMO: “A vida como ela é...”.

1865 .......................................... 1890

QUESTÃO COIMBRÃ

ANTERO DE QUENTAL (COIMBRA)
X

ANTONIO CASTILHO (LISBOA)

REALISMO

ROMANTISMO
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CONTEXTO HISTÓRICO

• 2ª REVOLUÇÃO INDUSTRIAL;  
• CAPITALISMO X SOCIALISMO (MARX)
• MEDICINA EXPERIMENTAL / EVOLUCIONISMO (DARWIN);

▪ POSITIVISMO (AUGUSTO COMTE);

▪ DETERMINISMO (HYPOLITE TAINE). 

HOMEM: meio / raça / momento histórico.

• O PESSIMISMO DE SCHOPENHAUER;

• A PSICANÁLISE DE FREUD;

• A NEGAÇÃO DE DEUS POR NIETZSCHE;
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▪ O Realismo em Portugal não foi apenas uma

renovação da literatura. Representou uma tentativa

de tirar o país da mentalidade romântico-cristã.

▪ Os autores valeram-se de temas inovadores e

revelaram espírito crítico, participativo e reformista.

▪ É uma literatura que busca estimular a mudança

das instituições e dos comportamentos humanos.
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CARACTERÍSTICAS E TEMAS

“Madame Bovary” 

Gustave Flaubert

1857 – 1º romance realista

Tema: adultério

 CRÍTICA BURGUESIA / ROMANTISMO / CLERO

“Thérèse Raquin” 

Émile Zola
1867 – Romance Naturalista

(experimental / tese)

 Racionalismo / Materialismo / Objetividade / Linguagem clássica;
 Verossimilhança (a realidade e do cotidiano); 
 Pessimismo / Ironia / Análise psicológica e social; 
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• PARTICIPOU DAS CONFERÊNCIAS DO CASSINO (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 (1845-1900)
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EÇA DE QUEIROZ – Fragmento da Conferência

"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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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 / Sentido reformista...

► Romances: 

“O Crime do Padre Amaro” 

“O Primo Basílio”
“Os Maias” – obra-prima

Outros Romances: “O Mandarim” / “A Relíquia” / “A Capital”
CONTOS: cerca de 16 contos – “Singularidades de uma rapariga
loura” / “José Matias” / “No Moinho” / “Civilização”.

(Cenas Portuguesas)
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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.
12
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SEXO E RELIGIÃO NUMA PROVÍNCIA PORTUGUESA (II)

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 falece sob os

“cuidados” dela. O padre se muda e continua sua vida sacerdotal em outra

cidade.
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O PRIMO BASÍLIO (1878)

UMA HISTÓRIA DE SEDUÇÃO E HIPOCRISIA (I)

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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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.

UMA HISTÓRIA DE SEDUÇÃO E HIPOCRISIA (II)
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INÍCIO DO VI CAPÍTULO: 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 !”
•“Deixa eu dizer que te amo / Deixa eu pensar em você / Isso me acalma me acolhe
a alma / Isso me ajuda a viver” (na voz de Marisa Monte e no meio da canção a voz
grave de Arnaldo Antunes, declamando “O Bilhete”)
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A T I V I D A D E 

COMENTÁRIOS E RESOLUÇÃO 

DE QUESTÕES SOBRE O 

ROMANTISMO E O REALISMO  



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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