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Realismo/Naturalismo de Portugal: Eça de Queirós 

 

Resumo 

 

O Realismo é uma escola literária que se constrói em oposição ao Romantismo. Em Portugal, ele se 

inaugura a partir da Questão Coimbrã, uma disputa entre românticos e realistas que se torna o marco inicial 

dessa escola literária. 

Em carta escrita em 27 de setembro de 1865, Antônio Feliciano de Castilho, escritor romântico, faz uma 

defesa do romantismo e um ataque à geração realista, a qual acusava de falta de bom gosto e bom senso. 

Segundo ele, o estilo realista destruía a beleza literária e devia ser condenado. Isso causou uma reação nos 

Universidade de Coimbra, Antero de Quental, Teófilo Braga e Vieira de Castro, que tomam partido e defendem 

sua escola literária.  

Antero de Quental, em 02 de novembro de 1865, escreve uma resposta a Castilho, intitulada Bom 

Senso e Bom Gosto na qual, em tom irônico e sarcástico, faz uma defesa do realismo. 

 

Trecho de Bom Senso e Bom Gosto 

 

Acabo de ler um escripto de v. ex.ª onde, a proposito de faltas de bom-senso e de bom-gosto, se falla 

com aspera censura da chamada eschola litteraria de Coimbra, e entre dois nomes illustres se cita o meu, 

quasi desconhecido e sobre tudo desambicioso. 

Esta minha obscuridade faz com que a parte de censura que me cabe seja sobre maneira diminuta: em 

quanto que, por outro lado, a minha despreoccupação de fama litteraria, os meus habitos de espirito e o meu 

modo de vida, me tornam essa mesma pequena parte que me resta tão indifferente, que é como que se a 

nada a reduzissemos. 

Estas circumstancias pareceriam sufficiente para me imporem um silencio, ou modesto ou desdenhoso. 

Não o são, todavia. Eu tenho para fallar dois fortes motivos. Um é a liberdade absoluta que a minha posição 

independentissima de homem sem pretenções litterarias me dá para julgar desassombradamente, com 

justiça, com frieza, com boa-fé. 

Como não pretendo logar algum, mesmo infimo, na brilhante phalange das reputações 

contemporaneas, é por isso que, estando de fóra, posso como ninguém avaliar a figura, a destreza e o garbo 

ainda dos mais luzidos chefes do glorioso esquadrão. Posso também fallar livremente. E não é esta uma 

pequena superioridade neste tempo de conveniencias, de precauções, de reticências — ou, digamos a cousa 

pelo seu nome, de hypocrisia e falsidade. Livre das vaidades, das ambições, das misérias d'uma posição, que 

não retendo, posso fallar nas miserias, nas ambições, nas vaidades d'esse mundo tão extranho para mim, 

atravessando por meio d'ellas e sahindo puro, limpo e innocente. 

Essa disputa entre realistas e românticos continua por certo período até que, por fim, o Romantismo 

sai vencido e inaugura-se o Realismo em Portugal. Antero de Quintal e Teófilo Braga, que participam da 

Questão Coimbrã, são nomes que se destacam. Entretanto, o maior autor do Realismo Português não 
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participou diretamente da polêmica: Eça de Queirós. Seu romance O Crime do Padre Amaro é um grande 

marco para o realismo em Portugal. Seus romances são permeados de ironia, com situações cotidianas por 

meio das quais o autor tece suas críticas sociais. Há também obras em que Eça faz uma análise psicológica 

mais profunda de suas personagens, como em O Primo Basílio. 

Disponível em: https://pt.wikisource.org/wiki/Carta_ao_excellentissimo_senhor_Antonio_Feliciano_de_Castilho 

 

Texto de apoio 

 

Esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos merecer um estudo, um romance... Isto levou logo 

a falar-se do Assommoir, de Zola e do realismo: e o Alencar imediatamente, limpando os bigodes dos pingos 

de sopa, suplicou que se não discutisse, à hora asseada do jantar, essa literatura latrinária. Ali todos eram 

homens d'asseio, de sala, hein? Então, que se não mencionasse o excremento! 

Pobre Alencar! O naturalismo; esses livros poderosos e vivazes, tirados a milhares de edições; essas 

rudes análises, apoderando-se da Igreja, da Realeza, da Burocracia, da Finança, de todas as coisas santas, 

dissecando-as brutalmente e mostrando-lhes a lesão, como a cadáveres num anfiteatro; esses estilos novos, 

tão precisos e tão dúcteis, apanhando em flagrante a linha, a cor, a palpitação mesma da vida; tudo isso (que 

ele, na sua confusão mental, chamava a Ideia nova) caindo assim de chofre e escangalhando a catedral 

romântica, sob a qual tantos anos ele tivera altar e celebrara missa, tinha desnorteado o pobre Alencar e 

tornara-se o desgosto literário da sua velhice. (...) 

Desde então reduziu a expressão do seu rancor ao mínimo, a essa frase curta, lançada com nojo: 

- Rapazes, não se mencione o excremento! 

Mas nessa noite teve o regozijo de encontrar aliados. Craft não admitia também o naturalismo, a 

realidade feia das cousas e da sociedade estatelada nua num livro. A arte era uma idealização! Bem: então 

que mostrasse os tipos superiores duma humanidade aperfeiçoada, as formas mais belas do viver e do 

sentir... Ega, horrorizado, apertava as mãos na cabeça - quando do outro lado Carlos declarou que o mais 

intolerável no realismo eram os seus grandes ares científicos, a sua pretenciosa estética deduzida duma 

filosofia alheia, e a invocação de Claude Bernard, do experimentalismo, do positivismo, de Stuart Mill e de 

Darwin, a propósito duma lavadeira que dorme com um carpinteiro! 

Assim atacado, entre dois fogos, Ega trovejou: justamente o fraco do realismo estava em ser ainda 

pouco cientifico, inventar enredos, criar dramas, abandonar-se à fantasia literária! A forma pura da arte 

naturalista devia ser a monografia, o estudo seco dum tipo, dum vício, duma paixão, tal qual como se se 

tratasse dum caso patológico, sem pitoresco e sem estilo!... 

- Isso é absurdo, dizia Carlos, os caracteres só se podem manifestar pela ação... - E a obra de arte, 

acrescentou Craft, vive apenas pela forma... 

Alencar interrompeu-os, exclamando que não eram necessárias tantas filosofias. - Vocês estão 

gastando cera com ruins defuntos, filhos. O realismo critica-se deste modo: mão no nariz! Eu quando vejo um 

desses livros, enfrasco-me logo emágua de colônia. Não discutamos o excremento. 

QUEIRÓS, Eça de. Os maias. Porto Alegre: L&PM, 2001. 
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Mas na sua paixão havia as vezes grandes impaciências. Quando tinha estado, durante três horas da noite, 

recebendo o seu olhar, absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos, - ficava 

tão carregado de desejos que necessitava conter-se "para não fazer um disparate ali mesmo na sala, ao pé́ 

da mãe". Mas depois, em casa, só́ torcia os braços de desespero: queria-a ali de repente, oferecendo-se ao 

seu desejo; fazia então combinações - escrever-lhe-ia, arranjariam uma casinha discreta para se amarem, 

planeariam um passeio a alguma quinta! Mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos (...). 

E diante daquelas dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas duma cidadela, voltavam as 

antigas lamentações: não ser livre! não poder entrar claramente naquela casa, pedi-la à mãe, possuí-la sem 

pecado, comodamente! Por que o tinham feito padre? Fora "a velha pega" da marquesa de Alegros! Ele não 

abdicava voluntariamente a virilidade do seu peito! Tinham-no impelido para o sacerdócio como um boi para 

o curral! 

Então, passeando excitado pelo quarto, levava as suas acusações mais longe, contra o Celibato e a 

Igreja: por que proibia ela aos seus sacerdotes, homens vivendo entre homens, a satisfação mais natural, que 

até tem os animais? Quem imagina que desde que um velho bispo diz - serás casto - a um homem novo e 

forte, o seu sangue vai subitamente esfriar-se? e que uma palavra latina - accedo - dita a tremer pelo 

seminarista assustado, será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo? E quem 

inventou isto? Um concílio de bispos decrépitos, vindos do fundo dos seus claustros, da paz das suas escolas, 

mirrados como pergaminhos, inúteis como eunucos! Que sabiam eles da Natureza e das suas tentações? 

Que viessem ali duas, três horas para o pé́ da Ameliazinha, e veriam, sob a sua capa de santidade, começar 

a revoltar-se-lhe o desejo! Tudo se ilude e se evita, menos o amor! E se ele é fatal, por que impediram então 

que o padre o sinta, o realize com pureza e com dignidade? É melhor talvez que o vá́ procurar pelas vielas 

obscenas! - Porque a carne é fraca! 

QUEIRÓS, Eça de. O crime do Padre Amaro. Disponível em: 

https://pt.wikisource.org/wiki/O_Crime_do_Padre_Amaro/IX. Acesso em 19 de janeiro de 2016. 

 

Ia encontrar Basílio no Paraiso pela primeira vez. E estava muito nervosa: não pudera dominar, desde 

pela manhã, um medo indefinido que lhe fizera por um véu muito espesso, e bater o coração ao encontrar 

Sebastiao. Mas ao mesmo tempo uma curiosidade intensa, múltipla, impelia-a, com um estremecimentozinho 

de prazer. − Ia, enfim, ter ela própria aquela aventura que lera tantas vezes nos romances amorosos! Era 

uma forma nova do amor que ia experimentar, sensações excepcionais! Havia tudo − a casinha misteriosa, o 

segredo ilegítimo, todas as palpitações do perigo! Porque o aparato impressionava-a mais que o sentimento; 

e a casa em si interessava-a, atraía-a mais que Basílio! Como seria? (...) Desejaria antes que fosse no campo, 

numa quinta, com arvoredos murmurosos e relvas fofas; passeariam então, com as mãos enlaçadas, num 

silêncio poético; e depois o som da água que cai nas bacias de pedra daria um ritmo languido aos sonhos 

amorosos... Mas era num terceiro andar − quem sabe como seria dentro? (...) 

E ao descer o Chiado, sentia uma sensação deliciosa em ser assim levada rapidamente para o seu 

amante, e mesmo olhava com certo desdém os que passavam, no movimento da vida trivial − enquanto ela 

ia para uma hora tão romanesca da vida amorosa! (...) Imaginava Basílio esperando-a estendido num divã de 

seda; e quase receava que a sua simplicidade burguesa, pouco experiente, não achasse palavras bastante 

finas ou carícias bastante exaltadas. Ele devia ter conhecido mulheres tão belas, tão ricas, tão educadas no 
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amor! Desejava chegar num cupê̂ seu, com rendas de centos de mil-réis, e ditos tão espirituosos como um 

livro... 

A carruagem parou ao pé́ duma casa amarelada, com uma portinha pequena. 

Logo à entrada um cheiro mole e salobre enojou-a. A escada, de degraus gastos, subia ingrememente, 

apertada entre paredes onde a cal caia, e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com 

um gradeadozinho de arame, parda do pó́ acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. 

E por trás duma portinha, ao lado, sentia-se o ranger dum berço, o chorar doloroso duma criança. 

(...) 

Luísa viu logo, ao fundo, uma cama de ferro com uma colcha amarelada, feita de remendos juntos de 

chitas diferentes; e os lençóis grossos, dum branco encardido e mal lavado, estavam impudicamente 

entreabertos... 

Eça de Queirós. Obras de Eça de Queiroz. Porto: Lello & Irmão, s/d. 
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Exercícios 

 

1. Assinale a alternativa correta. 
 
Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; 

era asseada, alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do ninho e das carícias do 

macho; e aquele serzinho louro e meigo veio dar à sua casa um encanto sério. (…) Estavam casados 

havia três anos. Que bom que tinha sido! Ele próprio melhorara; achava-se mais inteligente, mais 

alegre... E recordando aquela existência fácil e doce, soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a 

alma dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu jaquetão de flanela! 
Eça de Queirós, O primo Basílio 

 

a) A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o casamento por interesse, tão comum no 

século XIX, para defender uma relação amorosa autêntica, segundo princípios filosóficos do 

platonismo. 

b) A prosa romântica analisa mais profundamente a natureza humana, evitando a apresentação de 

caracteres padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. 

c) A prosa realista põe em cena personagens tipificados que, metamorfoseados em heróis valorosos, 

correspondem à expressão da consciência e valores coletivos. 

d) A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do século XIX, empreende a análise de 

instituições burguesas, como o casamento, por exemplo, denunciando as bases frágeis dessa 

união. 

e) A prosa romântica recria o passado histórico com o intuito de ironizar os mitos nacionais.  

 
 

2. Jorge envolvia-a em delicadezas de amante, ajoelhava-se aos seus pés, era muito dengueiro. E sempre 

de bom humor, com muita graça; mas nas coisas da sua profissão ou do seu brio, tinha severidades 

exageradas, e punha então nas palavras, nos modos uma solenidade carrancuda. Uma amiga dela 

romanesca, que via em tudo dramas, tinha-lhe dito: é homem para te dar uma punhalada. Ela, que não 

conhecia ainda o temperamento plácido de Jorge, acreditou, e isso mesmo criou uma exaltação no seu 

amor por ele. 
Eça de Queirós. O primo Basílio. 

 
No fragmento, Luísa reconhece certas características de Jorge que se confirmam no curso do romance, 
EXCETO UMA, que é: 

a) A extrema violência. 

b) A delicadeza no trato. 

c) O bom humor. 

d) O rigor profissional. 

e) O temperamento tranquilo. 
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3. A construção das personagens em Eça de Queirós e em Machado de Assis apresenta particularidades 
que distinguem os dois escritores. Partindo da leitura crítica dos dois textos que se seguem, analise as 
proposições seguintes e responda V para Verdadeiro e F para Falso.  

 
TEXTO I  
Tinha dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuier que estivera 
folheando devagar, estirado na velha Voltaire marroquim escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse: _ 
Tu não te vais vestir, Luísa? _ Logo. Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão 
da manhã de fazenda preta, bordado a sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um 
pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça 
pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo 
encostado à mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de 
rubis miudinhos davam cintilações escarlates. [...]  

Eça de Queirós – O primo Basílio 

 
TEXTO II 

Capitu 

− Que é que você tem? 

− Eu? Nada.  

− Nada, não; você tem alguma coisa.  

Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 

ia sair, com certeza, pela boca fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, 

forte e cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas 

tranças, com as pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, 

olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito 

de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de 

toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-as sem mácula. Calçava sapatos de duraque 

rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos.  

Machado de Assis – Dom Casmurro 

(    ) Os dois autores, do século XIX, revelam concepções díspares ao construir suas personagens, pois, 

enquanto Machado de Assis cria tipos femininos frágeis e sem vida, Eça de Queirós dá-lhes alma.  

(    ) Os dois textos explicitam as diferenças sociais existentes entre as duas personagens. A primeira, 

Luísa, é descrita como uma autêntica burguesa, enquanto a segunda, Capitu, como uma 

adolescente pobre, cujo único objetivo é alcançar a ascensão social, ainda que para isso precise 

agir de modo a contrariar a moral vigente.  

(    ) O discurso dos narradores revela emoções resultantes das experiências por eles próprios 

vivenciadas, o que torna ambas as narrativas comprometidas, de tal modo, que o adultério não se 

confirma, contribuindo para que as histórias não se concluam com a comprovação do triângulo 

amoroso, pois ambas terminam em aberto.  

(    ) Capitu é uma personagem acerca da qual, “embora não possamos ter a imagem nítida da sua 

fisionomia, temos uma intuição profunda de seu modo de ser”. Por sua vez, Luísa, de acordo com 

Machado de Assis, “resvala no lodo, sem vontade, sem repulsa, sem consciência”.  

(    ) O Primo Basílio e Dom Casmurro possuem personagens femininas, que, apesar de se integrarem 

plenamente à classe burguesa, nutrem um profundo respeito à instituição familiar e se 

caracterizam por serem simplesmente criadas para vivenciarem circunstâncias e acontecimentos, 

sem que tenham o menor poder de decisão sobre os mesmos. 
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Leia o texto abaixo e resposta as questões 4 e 5:  

 

 – A verdade, meus senhores, é que os estrangeiros invejam-nos. E o que vou a dizer não é para 

lisonjear a vossas senhorias: mas enquanto neste país houver sacerdotes respeitáveis como vossas 

senhorias, Portugal há de manter com dignidade o seu lugar na Europa! Porque a fé, meus senhores, é a 

base da ordem!  

 – Sem dúvida, senhor conde, sem dúvida – disseram com força os dois sacerdotes.  

 – Se não, vejam vossas senhorias isto! Que paz, que animação, que prosperidade!  

 E com um grande gesto mostrava-lhes o Largo do Loreto, que àquela hora, num fim de tarde serena, 

concentrava a vida da cidade. Tipóias vazias rodavam devagar; pares de senhoras passavam, com os 

movimentos derreados, a palidez clorótica duma degeneração de raça, nalguma magra pileca, ia trotando 

algum moço de nome histórico, com a face ainda esverdeada da noitada de vinho; pelos bancos de praça 

gente estirava-se num torpor de vadiagem; um carro de bois, aos solavancos sobre suas altas rodas, era 

como o símbolo de agriculturas atrasadas de séculos.  

Eça de Queirós, O crime do Padre Amaro  

Obs.: derreados – cansados, desanimados  

clorótica – desbotada  

pileca – cavalo sem valor 

 

 

4. Assinale a afirmativa correta.  

a) A descrição minuciosa do Largo do Loreto, feita pelo conde, é argumento para comprovar sua tese 

sobre a prosperidade de Portugal.  

b) O conde, os sacerdotes e o narrador, apesar de pertencerem a classes sociais distintas, adotam 

o mesmo ponto de vista com relação ao progresso da cidade.  

c) Ao descrever o Largo do Loreto, o narrador evita apresentar juízos de valor, adotando, assim, 

perspectiva imparcial.  

d) A descrição do Largo do Loreto feita pelo narrador é, no contexto, estratégia para ridicularizar as 

ideias do conde e dos sacerdotes.  

e) O conde e os sacerdotes valorizam as virtudes da nação; o narrador, por sua vez, descreve apenas 

o comportamento indolente da classe operária. 
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5. Assinale a alternativa correta.  

a) Palavras como devagar, derreados, degeneração e vadiagem (último parágrafo) confirmam as 

opiniões do conde.  

b) A dignidade de Portugal, segundo o conde, estaria garantida pela ação dos religiosos, que 

assegurariam a ordem social.  

c) A inveja dos estrangeiros seria motivada pelo fato de Portugal representar a vanguarda da 

prosperidade industrial europeia.  

d) A forma vossas senhorias, usada pelo conde, explicita a informalidade de tratamento dispensado 

aos sacerdotes.  

e) Em disseram com força os dois sacerdotes, com força disfarça a contrariedade dos sacerdotes 

com relação às palavras do conde. 

 
 

6. Assinale a afirmativa correta sobre Eça de Queirós. 

a) Fiel aos pressupostos da escola romantista, adotou postura doutrinária ao dissertar sobre a 

degeneração do clero, resultante do acelerado progresso industrial das cidades portuguesas.  

b) Lançou um olhar crítico sobre a sociedade de seu tempo, procurando analisar e registrar, através 

do romance realista, as contradições de um mundo em transformação.  

c) Em pleno apogeu do capitalismo, defendeu a tese de que os princípios religiosos eram a única 

forma de salvaguardar a sociedade de valores excessivamente materialistas.  

d) Nacionalista convicto, acreditava que a literatura romântica era instrumento legítimo e eficaz para 

enaltecer e preservar os valores da tradição portuguesa.  

e) Serviu-se da ficção para tecer comentários irônicos às classes baixas, responsáveis, segundo ele, 

pelo marasmo em que se encontrava Portugal no século XIX. 

 
 

Considere o excerto abaixo, no qual o narrador de A cidade e as serras, de Eça de Queirós, 
contempla a cidade de Paris, para responder as questões 7 e 8. 
 

(...) E por aquela doce tarde de maio eu saí para tomar no terraço um café cor de chapéu-coco, que sabia a 

fava.  

Com o charuto aceso contemplei o Boulevard, àquela hora em toda a pressa e estridor da sua grossa 

sociabilidade. A densa torrente dos ônibus, calhambeques, carroças, parelhas de luxo, rolava vivamente, com 

toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas, numa pressa inquieta. Aquele movimento 

indescontinuado e rude depressa entonteceu este espírito, por cinco quietos anos afeito à quietação das 

serras imutáveis. Tentava então, puerilmente, repousar nalguma forma imóvel, ônibus que parara, fiacre que 

estacara num brusco escorregar da pileca; mas logo algum dorso apressado se encafuava pela portinhola da 

tipoia, ou um cacho de figuras escuras trepava sofregamente para o ônibus – e, rápido, recomeçava o rolar 

retumbante.  
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7. No trecho “com toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas”, pode-se reconhecer a 
marca de qual escola literária? Justifique sucintamente sua resposta. 

 
 
 

8. Tendo em vista que contemplar significa “fixar o olhar em (alguém, algo ou si mesmo), com 
encantamento, com admiração” (Dicionário Houaiss) ou “olhar, observar, atenta ou embevecidamente” 
(Dicionário Aurélio), qual é a experiência vivida pelo narrador, no excerto, e que sentido ela tem no 
contexto da época em que se passa a história narrada no romance? 

 
 

9.  
Uma campanha alegre, IX 

Há muitos anos que a política em Portugal apresenta este singular estado:  

Doze ou quinze homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o Poder, perdem o 

Poder, reconquistam o Poder, trocam o Poder... O Poder não sai duns certos grupos, como uma pela* 

que quatro crianças, aos quatro cantos de uma sala, atiram umas às outras, pelo ar, num rumor de 

risos.  

Quando quatro ou cinco daqueles homens estão no Poder, esses homens são, segundo a 

opinião, e os dizeres de todos os outros que lá não estão — os corruptos, os esbanjadores da Fazenda, 

a ruína do País!  Os outros, os que não estão no Poder, são, segundo a sua própria opinião e os seus 

jornais — os verdadeiros liberais, os salvadores da causa pública, os amigos do povo, e os interesses 

do País.  

Mas, coisa notável! — os cinco que estão no Poder fazem tudo o que podem para continuar a 

ser os esbanjadores da Fazenda e a ruína do País, durante o maior tempo possível! E os que não estão 

no Poder movem-se, conspiram, cansam-se, para deixar de ser o mais depressa que puderem — os 

verdadeiros liberais, e os interesses do País!  

Até que enfim caem os cinco do Poder, e os outros, os verdadeiros liberais, entram 

triunfantemente na designação herdada de esbanjadores da Fazenda e ruína do País; em tanto que os 

que caíram do Poder se resignam, cheios de fel e de tédio — a vir a ser os verdadeiros liberais e os 

interesses do País.  

Ora como todos os ministros são tirados deste grupo de doze ou quinze indivíduos, não há 

nenhum deles que não tenha sido por seu turno esbanjador da Fazenda e ruína do País...  

Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a demissão, pelas acusações 

mais graves e pelas votações mais hostis...  

Não há nenhum que não tenha sido julgado incapaz de dirigir as coisas públicas — pela 

Imprensa, pela palavra dos oradores, pelas incriminações da opinião, pela afirmativa constitucional do 

poder moderador...  

E todavia serão estes doze ou quinze indivíduos os que continuarão dirigindo o País, neste 

caminho em que ele vai, feliz, abundante, rico, forte, coroado de rosas, e num chouto** tão triunfante!  

(*) Pela: bola.  

(**) Chouto: trote miúdo.  

Eça de Queirós. Obras. Porto: Lello & Irmão-Editores, [s.d.]. 
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Considerando que o último parágrafo do fragmento representa uma ironia do cronista, analise qual é 

seu significado contextual. 

 
 

10. O melro veio com efeito às três horas. Luísa estava na sala, ao piano.  
— Está ali o sujeito do costume – foi dizer Juliana.  

Luísa voltou-se corada, escandalizada da expressão:  

— Ah! meu primo Basílio? Mande entrar.  

E chamando-a:  

— Ouça, se vier o Sr. Sebastião, ou alguém, que entre.  

Era o primo! O sujeito, as suas visitas perderam de repente para ela todo o interesse picante. A sua 

malícia cheia, enfunada até aí, caiu, engelhou-se como uma vela a que falta o vento. Ora, adeus! Era 

o primo!  

Subiu à cozinha, devagar, — lograda.  

— Temos grande novidade, Sr.ª Joana! O tal peralta é primo. Diz que é o primo Basílio. E com um 

risinho:  

— É o Basílio! Ora o Basílio! Sai-nos primo à última hora! O diabo tem graça!  

— Então que havia de o homem ser se não parente? – observou Joana.  

Juliana não respondeu. Quis saber se estava o ferro pronto, que tinha uma carga de roupa para passar! 

E sentou-se à janela, esperando. O céu baixo e pardo pesava, carregado de eletricidade; às vezes uma 

aragem súbita e fina punha nas folhagens dos quintais um arrepio trêmulo.  

— É o primo! – refletia ela. – E só vem então quando o marido se vai. Boa! E fica-se toda no ar 

quando ele sai; e é roupa-branca e mais roupa-branca, e roupão novo, e tipoia para o passeio, e 

suspiros e olheiras! Boa bêbeda! Tudo fica na família!  

Os olhos luziam-lhe. Já se não sentia tão lograda. Havia ali muito “para ver e para escutar”. E o ferro 

estava pronto?  

Mas a campainha, embaixo, tocou.  

Eça de Queirós. O primo Basílio, 1993. 

Nas reflexões de Juliana, está sugerido o que acaba por ser o tema gerador desse romance de Eça de 
Queirós, a saber:  

a) o amor impossível, em nome do qual Luísa abandona o marido. 

b) a vingança, em que Luísa vítima seu amante Basílio.  

c) o triângulo amoroso, em que Basílio ocupa o lugar de amante.  

d) o casamento por interesse, mediante a compra do amor de Basílio.  

e) o casamento por conveniência, no qual Luísa foi lograda. 
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Gabarito 

 

1. D 

O realismo apresenta um olhar crítico sobre as relações, principalmente sobre o casamento que, muitas 

vezes, é fragilizado por meio dos interesses de ascensão financeira. Na obra de Eça de Queiros, a 

personagem Luísa vivia em um casamento ocioso, o que a faz procurar novos desejos, quando se tornará 

uma mulher adúltera. 

 

2. A 

Exemplo do comportamento sereno de Jorge é que, mesmo tomando conhecimento da traição de Luísa, 

ele não exerce contra ela nenhum ato de violência. 

 

3. F – F – F – V – F 

Falsa. Eça de Queirós cria tipos femininos frágeis, enquanto Machado de Assis dá-lhes alma.  

Falsa. Não fica claro no romance que o único objetivo de Capitu é alcançar a ascensão social, ainda que 

para isso precise agir de modo a contrariar a moral vigente.  

Falsa. Ainda que o discurso do narrador em Dom Casmurro seja comprometido, o do narrador em O 

Primo Basílio não. No romance de Eça de Queirós, o adultério é confirmado.  

Verdadeira. Capitu é, estruturalmente, uma personagem mais complexa que Luísa.  

Falsa. As personagens femininas em foco são inquietas e não se conformam aos padrões socialmente 

impostos às mulheres. 

 

4. D 

Feita pelo narrador onisciente, a descrição do Largo do Loreto ridiculariza as ideias do conde e dos 

sacerdotes, já que contrapõe ao ufanismo do conde (“Que paz, que animação, que prosperidade!”) uma 

paisagem indolente, cenário em que desfila uma população decadente, senhoras “com movimentos 

derreados”, moços “com a face ainda esverdeada da noitada de vinho”. 

 

5. B 

A opinião do conde a respeito do papel fundamental da Igreja e do clero como esteio da ordem e da 

prosperidade do país é bastante clara no primeiro parágrafo. 

 

6. B 

A alternativa B é a única que apresenta um resumo adequado da literatura de Eça de Queirós. As demais 

alternativas contêm informações falsas.  

 

7. No trecho “com toda uma escura humanidade formigando entre patas e rodas” percebe-se nitidamente a 

influência da estética naturalista, marcada pelo zoomorfismo utilizado ao descrever a humanidade que 

“formigava” com suas “patas”. 

 

8. A experiência narrada de forma distanciada por Zé Fernandes é a da observação atenta com uma 

perplexidade diante da vida agitada na Paris durante a Belle Époque, contraponto de sua vida tranquila 

no campo.  

 

9. A partir da ironia, é possível perceber a ideia de que o país vai mal em todos os sentidos, A afirmação de 

que o país vai num “trote miúdo” (chouto) deve ser lida como uma crítica ao estado de estagnação ou ao 

tímido desenvolvimento resultante da má administração dos grupos que se revezam no poder. A ironia 

está na caracterização desse passo como “triunfante” e do caminho como “feliz, abundante, rico, forte, 

coroado de rosas”. 
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10. C 

O último discurso direto do trecho expõe as reflexões de Juliana sobre os fatos que observa e analisa: o 

contato de Luísa com Basílio, justamente quando Jorge não está presente, faz com que esta tenha um 

novo comportamento, passando a usar roupa nova, a passear, suspirar e exibir olheiras. Essas 

considerações sugerem o tema motivador de O Primo Basílio: o adultério de Luísa. 

 

 


