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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

EÇA DE QUEIRÓS

O primo Basílio 

[…]
Juliana ia se exaltando com a mesma violência de sua voz. E as lembranças das 
fadigas, das humilhações, vinham atear-lhe a raiva, como achas numa fogueira:
– Pois que lhe parece? – exclamava. – Não que eu coma os restos e a senhora 
os bons-bocados! […] A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia! A 
percevejada é tanto que tenho de dormir quase vestida! […] Uma criada! A 
criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me 
a minha vez – e dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. – Quem manda 
agora, sou eu!

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 219-220.

4. O trecho apresenta uma fala de Juliana, personagem que:

a) se diferencia de todos os outros personagens, pois é a única pessoa que tem 
boas intenções.

b) desafia o padrão maniqueísta em que se apresentam os demais persona-
gens, já que, apesar de roubar Luísa, é muito generosa.

c) representa o ponto de vista das classes exploradas que procuram soluções 
individuais, e não coletivas, para se livrarem da opressão.

d) apresenta o ódio e a inveja como molas propulsoras da revolução social, já 
que ela defende os interesses de outras empregadas domésticas.

e) personifica a crítica às empregadas domésticas, vistas como seres inferiores 
e pérfidos, que se aproveitam da intimidade doméstica para destruir a vida 
dos patrões.

Juliana, assim como todos os demais personagens, rompe com o maniqueísmo, já que sua exploração 
justifica a chantagem com que ameaça a patroa; porém, ao mesmo tempo, Juliana é invejosa e egoísta, 
pensando em uma solução individual para se libertar da exploração, não se importando minimamente 
que outras permaneçam nesta condição. Porém, o autor não a utiliza para criticar diretamente as em-
pregadas domésticas (e sim a exploração de que são vítimas).

5. Sobre o conflito apresentado no diálogo transcrito, assinale a alternativa correta:

a) Juliana é uma forte propulsora do enredo do romance, já que é a partir do 
roubo das cartas que se estabelece o conflito principal da narrativa.

b) A partir deste diálogo, o conflito aumenta em uma tensão crescente que 
culmina no crime em que Luísa matará Juliana ao final do romance.

c) O diálogo revela a existência de um conflito doméstico que não apresenta 
qualquer relação com o contexto social da época.

d) O trecho apresenta o momento em que o conflito entre Luísa e Juliana co-
meça, uma vez que, antes do roubo das cartas, elas eram amigas.

e) As reações de Luísa e Juliana revelam a empatia do autor com a primeira, 
representando-a como vítima das crueldades da empregada.

O conflito entre as duas personagens se apresenta desde o primeiro capítulo, já que ambas nutrem an-
tipatia uma pela outra; porém, esse conflito não leva ao assassinato de Juliana, que morre de problemas 

cardíacos. O autor não revela empatia com Luísa, e sim apresenta a exploração de Juliana, evidenciando 
a situação das empregadas domésticas no final do século XIX.

6. Sobre a relação entre o trecho e o desfecho do romance, pode-se afirmar que:

a) O trecho antecipa o final do romance, em que Luísa mata Juliana para reaver 
as cartas.

b) O final do romance se configura como um anticlímax em relação ao trecho, 
pois Juliana desiste da chantagem e ajuda Luísa durante sua doença.

c) O trecho antecipa a inversão dos papéis no final do romance, em que Juliana 
passa a mandar na casa e desfrutar das coisas de Luísa, enquanto esta faz o 
trabalho doméstico.

d) O final do romance apresenta a frustração dos planos de Juliana, o que não 
significa a felicidade de Luísa – ambas as mulheres são punidas por suas 
atitudes.

e) O trecho não apresenta qualquer relação com o final da narrativa, pois a 
chantagem de Juliana não consiste em um fato importante para o enredo.

O trecho não antecipa o final do romance, pois nele, nem Juliana nem Luísa alcançam o que pre-
tendem: ambas são punidas com a morte por conta da perturbação emocional que o conflito a partir 
das cartas gera. A inversão de papéis mencionada em c ocorre antes do final da obra e termina com 
a morte de Juliana.

Leia o trecho abaixo, do romance O primo Basílio (p. 356-357), para responder à 
questão 7:

O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha 
deixado morrer por um tempo tão lindo! – Mas em resumo, sempre achara 
aquela vibração absurda…
Porque enfim fossem francos: que tinha ela? Não queria dizer mal […], mas 
a verdade é que não era uma amante chique; […] vivia numa casinhola; não 
possuía relações decentes; não tinha espírito; não tinha toilette… que diabo! Era 
um trambolho!
– Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa… – resmungou Basílio com 
a cabeça baixa.
– Sim, para isso, talvez. Como higiene! – disse Reinaldo com desdém. 
[…]
Ao fundo do Aterro voltaram; e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas 
suíças:
– De modo que estás sem mulher…
Basílio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte 
raspão no chão com a bengala:
– Que ferro! Podia ter trazido a Alphonsine!
E foram tomar Xerez à Taverna Inglesa.

7. O trecho acima consiste na última cena de O primo Basílio. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta:

a) A morte de Luísa pega ambos de surpresa porque não era comum que 
uma mulher jovem “se deixe morrer por um tempo tão lindo” – frase que 
evidencia a culpa de Basílio.

b) O silêncio de Basílio e a sua cabeça baixa revelam seu verdadeiro pesar pela 
morte de Luísa, a quem amava.

c) Basílio não lamenta a morte de Luísa, e sim o fato de ficar sem mulher 
durante sua estadia em Lisboa.

d) Basílio não lamenta a morte de Luísa como o visconde Reinaldo, já que até 
convida o amigo para tomar Xerez à Taverna Inglesa.

e) Basílio, ao afirmar que teria trazido Alphonsine se soubesse da morte de 
Luísa, sugere que as duas mulheres eram inimigas.

Nem Basílio nem Reinaldo lamentam verdadeiramente a morte de Luísa, conforme evidenciam as 
observações frívolas de ambos no trecho transcrito. Luísa e Alphonsine não se conhecem, muito menos 
são inimigas – a afirmação de Basílio sugere que, se soubesse da morte de Luísa, teria trazido consigo 
Alphonsine apenas para não ficar sem mulher durante sua estadia em Lisboa.

8. (Fuvest-SP) O primo Basílio pertence à fase dita REALISTA de seu autor, Eça de 
Queirós. É reconhecido, também, como um ROMANCE DE TESE – tipo de narrati-
va em que se demonstra uma ideia, em geral com intenção crítica e reformadora. 
Tendo em vista essas determinações gerais, é correto afirmar que, nesse romance:

a) o foco expressivo se concentra na anterioridade subjetiva das personagens, que 
se dão a conhecer por suas ideias e sentimentos, e não por suas falas ou ações.

b) as personagens se afastam de caracterizações típicas, tornando-se psicologi-
camente mais complexas e individualizadas.

c) a preferência é dada à narração direta, evitando-se recursos como a ironia, 
o suspense, o refinamento estilístico de períodos e frases.

d) o interesse pelas relações entre o homem e o meio amplia o espaço e as 
funções das descrições, tornadas mais minuciosas e significativas.

e) a narração de ações, a criação de enredos e as reflexões do narrador são 
amplamente substituídas pelo debate ideológico-moral entre Jorge e o 
Conselheiro Acácio.

As personagens do livro, ao contrário de uma complexa caracterização interior e psicológica, são tipos, 
e se dão a conhecer por suas ações e falas. A ironia e o refinamento estilístico são bastante presentes 
neste texto de Eça de Queirós, e o debate ideológico-moral entre Jorge e o Conselheiro Acácio é pontual 
(aparece no capítulo II), e não predominante.

9. (Fuvest-SP) Ao criticar O primo Basílio, Machado de Assis afirmou: “[…] a Luísa 
é um caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que 
uma pessoa moral.”

Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um ma-
nipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, 
determinando-lhe o modo de agir, são: 

a) Basílio e Juliana.
b) Jorge e Justina.
c) Jorge, Conselheiro Acácio e Juliana.
d) Basílio, Leopoldina e Conselheiro Acácio.
e) Jorge e Leopoldina.

Os personagens que determinam mais diretamente o modo de Luísa agir são Basílio (por meio da 
sedução) e Juliana (por meio da chantagem).

 2a fase

1. “Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa ba-
nheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer! Ou 
numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se, ouvindo música![…]

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao 
aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado, veio 
estender-se na “Voltaire”, quase deitada, e, com o gesto acariciador e amoroso 
dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada.

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês.

Em seu texto “Eça educador e aprendiz”, Maria Lúcia Dal Farra afirma que 
A atuação de Luísa se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de leitura. 
No trecho do romance acima transcrito, evidenciam-se características tanto desta 
formação quanto deste comportamento de leitura.

a) Cite essas características.

Nesse trecho, evidenciam-se a ociosidade da mulher burguesa (ou seja, Luísa não trabalha, não tem ocupa-
ções nem objetivos) e a frequente leitura de romances românticos, que lhe tornam excessivamente sonhadora. 

b) Como elas contribuem para a atuação, ou seja, influenciam as atitudes e o 
destino da personagem?

Por conta de sua ociosidade, Luísa entedia-se com sua vida e seu casamento, e, por sua personalidade 
romântica, envolve-se amorosamente com Basílio, por escapismo, sonhando em viver aventuras como as 
que lia nos romances.

2. (Unicamp-SP) No romance O primo Basílio, de Eça de Queirós, Ernestinho é 
autor de uma peça teatral que tematiza o adultério. Aconselhado por seu empre-
sário, decide que, na peça, o marido traído deve perdoar a esposa no final. No 
trecho a seguir, Ernestinho revela sua decisão a Luísa:

– Ah! esquecia-me de dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
– À condessa, à heroína! Exclamou Ernestinho.

– Ah!
– Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão viver no estrangeiro. 
É mais natural.

A primeira fala de Ernestinho pode ser interpretada de duas maneiras.

a) Quais são as duas interpretações?

A primeira interpretação é de que ele perdoou Luísa; a segunda, que ele perdoou a condessa, heroína da 
peça teatral que escrevera, Honra e Paixão.

b) Qual das duas foi a interpretação de Luísa?

Luísa interpretou da primeira forma: como se Ernestinho falasse que a perdoava.

c) Que fatos da vida de Luísa motivam essa interpretação da fala de Ernestinho?

O fato de Luísa estar mantendo relações extraconjugais com Basílio, seu antigo namorado, traindo seu 
marido, Jorge. Esse fato faz com que ela suponha momentaneamente que Ernestinho tenha descoberto que 
ela era adúltera, mas que a perdoara.

3. (Fuvest-SP) “Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e idealista 
− e apresentara a ideia de uma restauração literária, pela arte moral, pelo Realismo, 
pela arte experimental e racional”. (Eça de Queirós)

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios estéticos que iria pôr em 
prática no romance O primo Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente 
os elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.

a) Em O primo Basílio, qual a principal manifestação dessa condenação do roman-
tismo” e “da arte sensual e idealista”? Explique sucintamente.

A condenação do romantismo, da “arte sensual e idealista”, manifesta-se principalmente pela carac-
terização de Luísa como uma leitora voraz de romances românticos, que enfatizam nela uma visão 
sensual e idealizada do amor, que ela, não encontrando em seu casamento, busca na relação adúltera 
com Basílio.

b) Nesse mesmo romance, como se realiza o projeto de praticar uma “arte ex-
perimental e racional”?

Eça de Queirós realiza esse projeto a partir da construção de um microcosmo ficcional que refle-
tiria a sociedade lisboeta de seu tempo, no qual ele destaca a distância entre a visão idealizada de 
Luísa e a realidade. Dessa forma, o autor constrói cenas em que se evidenciam a frivolidade e a 
canalhice de Basílio, por exemplo, em oposição à descrição romantizada que corresponde ao olhar 
de Luísa sobre o ex-namorado e futuro amante (que aos seus olhos era uma síntese dos heróis dos 
romances que lera).

Este suplemento é parte integrante da obra O primo Basílio. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Luísa bordava, calada; a luz do candeeiro, abatida pelo abat-jour, dava aos seus 
cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como sobre 
um marfim muito polido.
– Que dizes tu a isto? – disse-lhe D. Felicidade.
Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros…

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 44.

1. No capítulo II de O primo Basílio, narra-se uma reunião na casa de Jorge e Luísa, 
em que a maioria dos personagens aparece, pela primeira vez, na narrativa. Sobre 
elas, julgue as afirmações abaixo:

I – D. Felicidade, amiga da falecida mãe de Luísa, como uma solteirona que 
mal consegue conter seus desejos, comicamente representados em sua tara 
pela calva do Conselheiro Acácio.

II – O Conselheiro Acácio representa o artificialismo e o pedantismo das insti-
tuições oficiais de Portugal, representados sobretudo por seu hábito de usar 
palavras raras e fazer citações de autores consagrados.

III – Julião representa as elites portuguesas ociosas: herdeiro de uma grande 
fortuna construída em latifúndios, ele se forma médico, mas não exerce a 
profissão.

IV – Ernesto Ledesma é um alter ego de Eça de Queirós, representando os 
artistas realistas que não se conformam com o sentimentalismo do teatro 
lisboeta do século XIX.

Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

As afirmações III e IV estão incorretas: Julião não é um representante das elites; é um médico malsuce-
dido que inveja a posição financeira de Jorge, seu primo. Por sua vez, Ernesto Ledesma representa os poetas 
românticos e não pode ser considerado um alter ego do autor.

2. Assinale a alternativa correta sobre o trecho da página anterior:

a) O trecho transcrito funciona como uma premissa da narrativa, uma vez que 
coloca o desfecho trágico do assassinato de Luísa pelo marido.

b) O trecho deixa explícita uma das principais características da escola natu-
ralista: a crítica à literatura romântica e às relações desta com o mercado, 
uma vez que Ernestinho adequa seu drama ao gosto do produtor.

c) O trecho deixa explícita a crítica ao ponto de vista de Jorge: o “lavar a honra 
com sangue”, que é considerado atrasado e “anticivilizador”.

O primo Basílio — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance O primo Basílio para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Eça de Queirós e o Realismo francês  — Eça de Queirós é um dos romancis-
tas mais famosos de Portugal, comumente definido com o rótulo “realista”. 
O Realismo, enquanto movimento estético, surge na França em meados do 
século XIX, e vai influenciar a chamada “geração de 70” em Portugal, isto é, os 
escritores que, em 1870, em Lisboa, formam as Conferências do Cassino Lisbonense. 
Um de seus precursores foi Gustave Flaubert, e é importante apresentar aos 
alunos sua mais conhecida obra, Madame Bovary (1857), pois ela influenciou 
diretamente O primo Basílio. Luísa é a “Emma Bovary portuguesa”: ambas são 
educadas de forma romântica e sentimental; ociosas e entediadas com a vida 
pequeno-burguesa e o casamento, procuram em relações adúlteras alguma 
emoção que lhes motive. O professor pode levar para sala de aula trechos de 
Madame Bovary e fazer uma leitura comparada com trechos de O primo Basílio. 

 Realismo e Naturalismo  — A partir da abordagem da influência de Flaubert 
sobre Eça de Queirós, sugerimos uma análise do romance O primo Basílio a fim 
de evidenciar as características de um romance realista. Questione os alunos sobre 
quem eles classificariam como protagonista e antagonista do romance. Caso eles 
definam algum personagem nessas categorias, mostre que os exemplos não se en-
caixam nem como “mocinhos”, nem como “vilões” pelo fato de não haver mani- 
queísmo nem heróis que redimam o comportamento vil da maioria no livro. Em 
outras palavras, não há idealização (nem dos personagens, nem do amor, nem da 
realidade) – ou seja, a proposta realista não é representar o ideal, mas o real. Em uma 
visão cética do mundo, não há personagens bons; quase não há relações humanas 
genuínas, que não se baseiem em interesses; não há final feliz que puna o egoísmo 
ou a maldade e alivie o leitor. E, sobretudo, a narrativa se apresenta de forma ob-
jetiva, distanciada, em descrições minuciosas, de forma a incitar a análise e não a 
comoção dos leitores. Todas estas são características do romance realista.

 Cenas da vida portuguesa  — Aproveite a análise do tópico anterior para apre-
sentar aos alunos as fases da obra de Eça de Queirós, principalmente a segunda, 
quando o autor queria escrever uma coleção de romances intitulada “Cenas da 
vida portuguesa”, na qual pretendia retratar os mais variados aspectos da vida 
social portuguesa do final do século XIX. O primo Basílio é o segundo livro desta 
série e traz como subtítulo Episódio doméstico, no qual retrata a pequena burguesia 

O essencial de O primo Basílio,  
de Eça de Queirós 

Retrato sem maquiagem

Um dos romances portugueses mais conhecidos no Brasil e o mais famoso de Eça 
de Queirós, O primo Basílio escandalizou gerações de leitores no século XIX e ainda 
hoje desperta discussões polêmicas. O escândalo do relato minucioso de uma 
relação extraconjugal de uma mulher adúltera é acrescido pelo retrato decadente 
generalizado da sociedade portuguesa de meados de 1870, já que não há no livro 
um único personagem com o qual o leitor queira identificar-se.

Em linhas gerais, O primo Basílio mistura elementos romanescos, como o adultério 
e a chantagem, à crítica social. Luísa, uma jovem senhora lisboeta, vê-se subita-
mente livre, uma vez que o marido, Jorge, é obrigado a passar uma temporada no 
Alentejo por motivos profissionais. Como que temendo tal liberdade, Jorge alerta 
Sebastião, seu melhor amigo e quase vizinho, que zele por Luísa, considerada por 
ambos como frágil e ingênua.

Como se não bastasse a súbita liberdade, Luísa recebe a visita de seu primo e 
ex-namorado, que se sente atraído por ela. Além de mover-lhe a vaidade, isso des-
perta seus desejos, alimentados pela leitura de romances românticos, de vivenciar 
aventuras amorosas para além de seu morno casamento. Influenciada também por 
uma amiga de infância, Leopoldina, que tinha vários amantes, Luísa não resiste e se 
entrega a Basílio e a um delicioso turbilhão de sensações, que logo revela seu lado 
amargo: Juliana, uma das empregadas domésticas da casa, rouba uma das cartas 
que a patroa escrevia ao amante e passa a chantageá-la. Ela odeia todas as patroas, 
que sempre se mostraram exploradoras e cruéis, e não apenas se compraz com o 
tormento de Luísa, como se alegra com a possibilidade de conseguir algum dinhei-
ro que lhe garantisse comprar uma casa, quem sabe montar um pequeno negócio, 
ou até ter uma empregada!

Poderíamos, a princípio, pensar que, se há Basílios e Luísas – homens e mulhe-
res fúteis, ociosos, egoístas – há também Julianas, pobres empregadas exploradas, 
e Sebastiãos, fiéis e generosos para com os amigos, e Jorges, que confiam em suas 
esposas. Porém, Juliana não chega a transformar seu ódio pelas patroas em uma 
aversão à exploração e à opressão – ao contrário, ela queria apenas passar de opri-
mida à opressora e exerce sadicamente seu domínio sobre Luísa. Sebastião, por 
sua vez, confia tanto em Luísa que beira ao ridículo na sua ingenuidade, e Jorge, 
que, no capítulo II, brada que mataria uma adúltera sem pestanejar, por um “dever 
moral”, pela honra, promete perdoar e esquecer tudo, no leito de morte de Luísa.

Em suma, os que poderiam despertar a simpatia dos leitores se mostram tolos e 
covardes, de forma que não há saída no retrato que Eça de Queirós faz da medio-
cridade e hipocrisia da burguesia lisboeta de seu tempo. E talvez seja isso que tenha 
escandalizado os leitores: não bastava que a adúltera, ao final, tivesse o seu castigo, 
se toda a sociedade decadente ao seu redor continuava igual. Não há alívio para o 
leitor, nem restabelecimento da ordem – e sim o retrato do real, sem maquiagens.

lisboeta, criticando a ociosidade feminina, a educação romântica, o moralismo e 
a hipocrisia das relações, sobretudo em torno de instituições como o casamento. 
Uma sugestão para evidenciar isso é a leitura detalhada do capítulo II, em que se 
narra a cavaqueira, isto é, uma reunião de amigos na casa de Jorge, em que se apre-
sentam os personagens secundários. É interessante observar como se descrevem 
os personagens: de forma caricata, evidenciando-lhes os defeitos e idiossincra-
sias, bem como as relações sociais e valores morais da sociedade lisboeta do final 
do século XIX.

 O drama e o romance — No mesmo episódio da cavaqueira, no capítulo II, 
apresenta-se um personagem que sintetiza a crítica à literatura romântica: 
Ernesto Ledesma, conhecido pelos íntimos como Ernestinho, que fala aos 
amigos sobre conflitos com o produtor de sua mais recente obra, o drama 
Honra e Paixão. Além da representação negativa da literatura romântica, esse tre-
cho é importante porque o drama de Ernestinho coloca em pauta o principal 
assunto da obra – o adultério feminino. Sugerimos que se retome em sala de 
aula a leitura do capítulo II, em que o drama é mencionado pela primeira vez; 
do capítulo IX, em que Luísa tem um sonho em que ela está no teatro e faz o 
papel da adúltera da peça de Ernestinho; e do capítulo XV, em que Luísa está 
morrendo e Jorge jura que a ama e perdoa. É interessante contrapor essa cena 
à reação de Jorge ao drama de Ernestinho, no capítulo II, pois nesta cena ele 
apresenta repulsa ao final da peça, em que o marido traído perdoa a esposa 
adúltera, ao invés de matá-la. É exatamente isso que Jorge fará, e isso evidencia 
o “moralismo de fachada”, que tanto ele como a sociedade onde vive exibem.

 O romance de tese: premissas do adultério  — Além de Flaubert, Eça 
de Queirós também é influenciado pelo autor Émile Zola, precursor do 
Naturalismo, movimento estético próximo ao Realismo. Influenciado pelas teo-
rias darwinistas e positivistas, Zola atribui à literatura um engajamento com a 
ciência, comparando a atividade do romancista à do médico: assim como este 
mexe com o corpo enfermo, imundo e nauseante, o romancista devia abordar 
os aspectos patológicos do comportamento humano e social, de forma que 
seus romances fossem um “laboratório” onde se fizessem investigações sobre 
as causas dos problemas sociais. O romance experimental também ficou co-
nhecido como romance de tese por expor as explicações dos autores sobre tais 
comportamentos doentios, comumente baseadas no determinismo, ou seja, a 
crença de que a hereditariedade ou a raça, o meio e o momento histórico de-
terminavam o caráter dos indivíduos. Sugerimos assim a análise dos primeiros 
capítulos, ressaltando-se as “premissas do adultério” (isto é, as situações que 
determinam o comportamento dos personagens, especialmente, de Luísa) que 
aparecem neles: educação romântica, ociosidade, casamento por conveniência, 
amizade com uma mulher que tem amantes (Leopoldina), retorno do ex-
-namorado da adolescência, ausência do marido. Essas premissas resumem as 
causas que levam Luísa ao relacionamento com Basílio, as quais evidenciam a 
influência do meio sobre o indivíduo.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

O primo Basílio, de Eça de Queirós, e ao mesmo tempo preparar o estudante para os 
exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as alternativas 
corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo do exercício.

 1a fase

Leia o trecho abaixo para responder às questões 1 a 3:

Ultimamente trazia em ensaios nas Variedades uma obra considerável, um drama 
em cinco atos, a Honra e Paixão. […] Ernestinho, de pé, excitado, com um bolo de 
ovos na ponta dos dedos, explicou:
– O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. 
Foi um espanto:
– Ora essa! é extraordinário! Por quê?
– Então! – exclamou Ernestinho encolhendo os ombros – diz que o público que 
não gosta! Que não são coisas cá para o nosso país…
[…]
No entanto o Conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência; tinha-lhe posto 
a mão no ombro paternalmente, e com uma voz persuasiva:
– Dá mais alegria à peça, Sr. Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair 
o expectador aliviado! […]
E, então, invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o bom Ernesto devia 
perdoar?
– Eu, Conselheiro? De modo nenhum. Sou pela morte. Sou inteiramente pela 
morte. E exijo que a mates, Ernestinho!
D. Felicidade acudiu, toda bondosa:
– Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele então que é um coração de anjo!
– Está enganada, D. Felicidade – disse Jorge, de pé diante dela. – Falo sério e sou 
uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas 
que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa 
da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! 
Mata-a! É um princípio de família. Mata-a quanto antes!
– Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma – gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira.
O Conselheiro, então, interveio grave:
– Não – disse – não creio que o nosso Jorge fale sério. É muito instruído para 
ter ideias tão…
Hesitou, procurou o adjetivo. […]
– … tão anticivilizadoras.
– Pois está enganado, Conselheiro, tenho-as – afirmou Jorge. – São as minhas 
ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da 
vida real, se o Ernesto visse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher…
– Oh, Jorge! – disseram repreensivamente.
– … Bem, suponhamos se ele mo viesse dizer, eu respondia-lhe o mesmo. Dou 
a minha palavra de honra, que lhe respondia mesmo: Mata-a!
[…]

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

d) A postura de Luísa nesse trecho é absolutamente cínica, uma vez que já 
mantém uma relação adúltera com seu primo Basílio. 

e) Julião, dando a lapiseira a Ernestinho para “matar a adúltera”, demonstra 
seu apoio a Jorge, o que não contradiz sua postura conservadora durante 
todo o romance.

Nesse momento da narrativa, Luísa ainda não mantém relações com Basílio nem é assassinada por 
Jorge ao final da narrativa. O comportamento deste não é criticado no trecho como um todo, apenas sua 
opinião é reprovada por alguns personagens, como o Conselheiro Acácio. O gesto de Julião é irônico e não 
sinal de uma postura conservadora do personagem.

3. Sobre o episódio transcrito, assinale a alternativa incorreta:

a) A reunião dos amigos na casa de Jorge é um recurso do narrador para apre-
sentar os personagens secundários do romance, que se configuram como 
tipos, ou seja, representações de um grupo ou classe social.

b) Por meio da peça de Ernesto Ledesma, Eça de Queirós já antecipa um dos 
temas principais da obra, o adultério feminino.

c) Com essa cena, o narrador evidencia o caráter bajulador de Jorge, já que ele 
sempre concorda com o Conselheiro Acácio.

d) A cena revela a distância entre a aparência e a essência dos personagens, 
principalmente ao se comparar as opiniões de Jorge com suas atitudes no 
final do romance.

e) Os diálogos da cena revelam opiniões comuns da sociedade portuguesa do 
século XIX, tanto em relação à arte quanto à honra familiar.

Jorge não possui um caráter bajulador e, ao contrário de concordar com o Conselheiro Acácio, discorda 
veementemente dele. 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 4 e 5:

– A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era! Queria 
pedir ao primo da senhora que me ajudasse! Estou cansada de trabalhar, e quero 
meu descanso. Não ia fazer escândalo; o que desejava é que ele me ajudasse… 
Mandei ao hotel esta tarde… O primo da senhora tinha desarvorado! Tinha ido 
para o lado dos Olivais, para o inferno! E o criado ia à noite com as malas. Mas 
a senhora pensa que me logram? – E retomada pela sua cólera, batendo com o 
punho furiosamente na mesa: – Raios me partam, se não houver uma desgraça 
nesta casa, que há de ser falada em Portugal!
– Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? – disse Luísa, erguendo-se direita, 
diante dela.
Juliana ficou um momento interdita.
– A senhora me dá seiscentos mil-réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, 
impertigando-se.
– Seiscentos mil-réis! Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil-réis?
– Ao inferno! – gritou Juliana. – Ou me dá seiscentos mil réis, ou tão certo como 
eu estar aqui, seu marido há de ler as cartas.
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Luísa bordava, calada; a luz do candeeiro, abatida pelo abat-jour, dava aos seus 
cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como sobre 
um marfim muito polido.
– Que dizes tu a isto? – disse-lhe D. Felicidade.
Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros…

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 44.

1. No capítulo II de O primo Basílio, narra-se uma reunião na casa de Jorge e Luísa, 
em que a maioria dos personagens aparece, pela primeira vez, na narrativa. Sobre 
elas, julgue as afirmações abaixo:

I – D. Felicidade, amiga da falecida mãe de Luísa, como uma solteirona que 
mal consegue conter seus desejos, comicamente representados em sua tara 
pela calva do Conselheiro Acácio.

II – O Conselheiro Acácio representa o artificialismo e o pedantismo das insti-
tuições oficiais de Portugal, representados sobretudo por seu hábito de usar 
palavras raras e fazer citações de autores consagrados.

III – Julião representa as elites portuguesas ociosas: herdeiro de uma grande 
fortuna construída em latifúndios, ele se forma médico, mas não exerce a 
profissão.

IV – Ernesto Ledesma é um alter ego de Eça de Queirós, representando os 
artistas realistas que não se conformam com o sentimentalismo do teatro 
lisboeta do século XIX.

Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

As afirmações III e IV estão incorretas: Julião não é um representante das elites; é um médico malsuce-
dido que inveja a posição financeira de Jorge, seu primo. Por sua vez, Ernesto Ledesma representa os poetas 
românticos e não pode ser considerado um alter ego do autor.

2. Assinale a alternativa correta sobre o trecho da página anterior:

a) O trecho transcrito funciona como uma premissa da narrativa, uma vez que 
coloca o desfecho trágico do assassinato de Luísa pelo marido.

b) O trecho deixa explícita uma das principais características da escola natu-
ralista: a crítica à literatura romântica e às relações desta com o mercado, 
uma vez que Ernestinho adequa seu drama ao gosto do produtor.

c) O trecho deixa explícita a crítica ao ponto de vista de Jorge: o “lavar a honra 
com sangue”, que é considerado atrasado e “anticivilizador”.

O primo Basílio — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance O primo Basílio para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Eça de Queirós e o Realismo francês  — Eça de Queirós é um dos romancis-
tas mais famosos de Portugal, comumente definido com o rótulo “realista”. 
O Realismo, enquanto movimento estético, surge na França em meados do 
século XIX, e vai influenciar a chamada “geração de 70” em Portugal, isto é, os 
escritores que, em 1870, em Lisboa, formam as Conferências do Cassino Lisbonense. 
Um de seus precursores foi Gustave Flaubert, e é importante apresentar aos 
alunos sua mais conhecida obra, Madame Bovary (1857), pois ela influenciou 
diretamente O primo Basílio. Luísa é a “Emma Bovary portuguesa”: ambas são 
educadas de forma romântica e sentimental; ociosas e entediadas com a vida 
pequeno-burguesa e o casamento, procuram em relações adúlteras alguma 
emoção que lhes motive. O professor pode levar para sala de aula trechos de 
Madame Bovary e fazer uma leitura comparada com trechos de O primo Basílio. 

 Realismo e Naturalismo  — A partir da abordagem da influência de Flaubert 
sobre Eça de Queirós, sugerimos uma análise do romance O primo Basílio a fim 
de evidenciar as características de um romance realista. Questione os alunos sobre 
quem eles classificariam como protagonista e antagonista do romance. Caso eles 
definam algum personagem nessas categorias, mostre que os exemplos não se en-
caixam nem como “mocinhos”, nem como “vilões” pelo fato de não haver mani- 
queísmo nem heróis que redimam o comportamento vil da maioria no livro. Em 
outras palavras, não há idealização (nem dos personagens, nem do amor, nem da 
realidade) – ou seja, a proposta realista não é representar o ideal, mas o real. Em uma 
visão cética do mundo, não há personagens bons; quase não há relações humanas 
genuínas, que não se baseiem em interesses; não há final feliz que puna o egoísmo 
ou a maldade e alivie o leitor. E, sobretudo, a narrativa se apresenta de forma ob-
jetiva, distanciada, em descrições minuciosas, de forma a incitar a análise e não a 
comoção dos leitores. Todas estas são características do romance realista.

 Cenas da vida portuguesa  — Aproveite a análise do tópico anterior para apre-
sentar aos alunos as fases da obra de Eça de Queirós, principalmente a segunda, 
quando o autor queria escrever uma coleção de romances intitulada “Cenas da 
vida portuguesa”, na qual pretendia retratar os mais variados aspectos da vida 
social portuguesa do final do século XIX. O primo Basílio é o segundo livro desta 
série e traz como subtítulo Episódio doméstico, no qual retrata a pequena burguesia 

O essencial de O primo Basílio,  
de Eça de Queirós 

Retrato sem maquiagem

Um dos romances portugueses mais conhecidos no Brasil e o mais famoso de Eça 
de Queirós, O primo Basílio escandalizou gerações de leitores no século XIX e ainda 
hoje desperta discussões polêmicas. O escândalo do relato minucioso de uma 
relação extraconjugal de uma mulher adúltera é acrescido pelo retrato decadente 
generalizado da sociedade portuguesa de meados de 1870, já que não há no livro 
um único personagem com o qual o leitor queira identificar-se.

Em linhas gerais, O primo Basílio mistura elementos romanescos, como o adultério 
e a chantagem, à crítica social. Luísa, uma jovem senhora lisboeta, vê-se subita-
mente livre, uma vez que o marido, Jorge, é obrigado a passar uma temporada no 
Alentejo por motivos profissionais. Como que temendo tal liberdade, Jorge alerta 
Sebastião, seu melhor amigo e quase vizinho, que zele por Luísa, considerada por 
ambos como frágil e ingênua.

Como se não bastasse a súbita liberdade, Luísa recebe a visita de seu primo e 
ex-namorado, que se sente atraído por ela. Além de mover-lhe a vaidade, isso des-
perta seus desejos, alimentados pela leitura de romances românticos, de vivenciar 
aventuras amorosas para além de seu morno casamento. Influenciada também por 
uma amiga de infância, Leopoldina, que tinha vários amantes, Luísa não resiste e se 
entrega a Basílio e a um delicioso turbilhão de sensações, que logo revela seu lado 
amargo: Juliana, uma das empregadas domésticas da casa, rouba uma das cartas 
que a patroa escrevia ao amante e passa a chantageá-la. Ela odeia todas as patroas, 
que sempre se mostraram exploradoras e cruéis, e não apenas se compraz com o 
tormento de Luísa, como se alegra com a possibilidade de conseguir algum dinhei-
ro que lhe garantisse comprar uma casa, quem sabe montar um pequeno negócio, 
ou até ter uma empregada!

Poderíamos, a princípio, pensar que, se há Basílios e Luísas – homens e mulhe-
res fúteis, ociosos, egoístas – há também Julianas, pobres empregadas exploradas, 
e Sebastiãos, fiéis e generosos para com os amigos, e Jorges, que confiam em suas 
esposas. Porém, Juliana não chega a transformar seu ódio pelas patroas em uma 
aversão à exploração e à opressão – ao contrário, ela queria apenas passar de opri-
mida à opressora e exerce sadicamente seu domínio sobre Luísa. Sebastião, por 
sua vez, confia tanto em Luísa que beira ao ridículo na sua ingenuidade, e Jorge, 
que, no capítulo II, brada que mataria uma adúltera sem pestanejar, por um “dever 
moral”, pela honra, promete perdoar e esquecer tudo, no leito de morte de Luísa.

Em suma, os que poderiam despertar a simpatia dos leitores se mostram tolos e 
covardes, de forma que não há saída no retrato que Eça de Queirós faz da medio-
cridade e hipocrisia da burguesia lisboeta de seu tempo. E talvez seja isso que tenha 
escandalizado os leitores: não bastava que a adúltera, ao final, tivesse o seu castigo, 
se toda a sociedade decadente ao seu redor continuava igual. Não há alívio para o 
leitor, nem restabelecimento da ordem – e sim o retrato do real, sem maquiagens.

lisboeta, criticando a ociosidade feminina, a educação romântica, o moralismo e 
a hipocrisia das relações, sobretudo em torno de instituições como o casamento. 
Uma sugestão para evidenciar isso é a leitura detalhada do capítulo II, em que se 
narra a cavaqueira, isto é, uma reunião de amigos na casa de Jorge, em que se apre-
sentam os personagens secundários. É interessante observar como se descrevem 
os personagens: de forma caricata, evidenciando-lhes os defeitos e idiossincra-
sias, bem como as relações sociais e valores morais da sociedade lisboeta do final 
do século XIX.

 O drama e o romance — No mesmo episódio da cavaqueira, no capítulo II, 
apresenta-se um personagem que sintetiza a crítica à literatura romântica: 
Ernesto Ledesma, conhecido pelos íntimos como Ernestinho, que fala aos 
amigos sobre conflitos com o produtor de sua mais recente obra, o drama 
Honra e Paixão. Além da representação negativa da literatura romântica, esse tre-
cho é importante porque o drama de Ernestinho coloca em pauta o principal 
assunto da obra – o adultério feminino. Sugerimos que se retome em sala de 
aula a leitura do capítulo II, em que o drama é mencionado pela primeira vez; 
do capítulo IX, em que Luísa tem um sonho em que ela está no teatro e faz o 
papel da adúltera da peça de Ernestinho; e do capítulo XV, em que Luísa está 
morrendo e Jorge jura que a ama e perdoa. É interessante contrapor essa cena 
à reação de Jorge ao drama de Ernestinho, no capítulo II, pois nesta cena ele 
apresenta repulsa ao final da peça, em que o marido traído perdoa a esposa 
adúltera, ao invés de matá-la. É exatamente isso que Jorge fará, e isso evidencia 
o “moralismo de fachada”, que tanto ele como a sociedade onde vive exibem.

 O romance de tese: premissas do adultério  — Além de Flaubert, Eça 
de Queirós também é influenciado pelo autor Émile Zola, precursor do 
Naturalismo, movimento estético próximo ao Realismo. Influenciado pelas teo-
rias darwinistas e positivistas, Zola atribui à literatura um engajamento com a 
ciência, comparando a atividade do romancista à do médico: assim como este 
mexe com o corpo enfermo, imundo e nauseante, o romancista devia abordar 
os aspectos patológicos do comportamento humano e social, de forma que 
seus romances fossem um “laboratório” onde se fizessem investigações sobre 
as causas dos problemas sociais. O romance experimental também ficou co-
nhecido como romance de tese por expor as explicações dos autores sobre tais 
comportamentos doentios, comumente baseadas no determinismo, ou seja, a 
crença de que a hereditariedade ou a raça, o meio e o momento histórico de-
terminavam o caráter dos indivíduos. Sugerimos assim a análise dos primeiros 
capítulos, ressaltando-se as “premissas do adultério” (isto é, as situações que 
determinam o comportamento dos personagens, especialmente, de Luísa) que 
aparecem neles: educação romântica, ociosidade, casamento por conveniência, 
amizade com uma mulher que tem amantes (Leopoldina), retorno do ex-
-namorado da adolescência, ausência do marido. Essas premissas resumem as 
causas que levam Luísa ao relacionamento com Basílio, as quais evidenciam a 
influência do meio sobre o indivíduo.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

O primo Basílio, de Eça de Queirós, e ao mesmo tempo preparar o estudante para os 
exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as alternativas 
corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo do exercício.

 1a fase

Leia o trecho abaixo para responder às questões 1 a 3:

Ultimamente trazia em ensaios nas Variedades uma obra considerável, um drama 
em cinco atos, a Honra e Paixão. […] Ernestinho, de pé, excitado, com um bolo de 
ovos na ponta dos dedos, explicou:
– O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. 
Foi um espanto:
– Ora essa! é extraordinário! Por quê?
– Então! – exclamou Ernestinho encolhendo os ombros – diz que o público que 
não gosta! Que não são coisas cá para o nosso país…
[…]
No entanto o Conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência; tinha-lhe posto 
a mão no ombro paternalmente, e com uma voz persuasiva:
– Dá mais alegria à peça, Sr. Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair 
o expectador aliviado! […]
E, então, invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o bom Ernesto devia 
perdoar?
– Eu, Conselheiro? De modo nenhum. Sou pela morte. Sou inteiramente pela 
morte. E exijo que a mates, Ernestinho!
D. Felicidade acudiu, toda bondosa:
– Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele então que é um coração de anjo!
– Está enganada, D. Felicidade – disse Jorge, de pé diante dela. – Falo sério e sou 
uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas 
que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa 
da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! 
Mata-a! É um princípio de família. Mata-a quanto antes!
– Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma – gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira.
O Conselheiro, então, interveio grave:
– Não – disse – não creio que o nosso Jorge fale sério. É muito instruído para 
ter ideias tão…
Hesitou, procurou o adjetivo. […]
– … tão anticivilizadoras.
– Pois está enganado, Conselheiro, tenho-as – afirmou Jorge. – São as minhas 
ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da 
vida real, se o Ernesto visse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher…
– Oh, Jorge! – disseram repreensivamente.
– … Bem, suponhamos se ele mo viesse dizer, eu respondia-lhe o mesmo. Dou 
a minha palavra de honra, que lhe respondia mesmo: Mata-a!
[…]

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

d) A postura de Luísa nesse trecho é absolutamente cínica, uma vez que já 
mantém uma relação adúltera com seu primo Basílio. 

e) Julião, dando a lapiseira a Ernestinho para “matar a adúltera”, demonstra 
seu apoio a Jorge, o que não contradiz sua postura conservadora durante 
todo o romance.

Nesse momento da narrativa, Luísa ainda não mantém relações com Basílio nem é assassinada por 
Jorge ao final da narrativa. O comportamento deste não é criticado no trecho como um todo, apenas sua 
opinião é reprovada por alguns personagens, como o Conselheiro Acácio. O gesto de Julião é irônico e não 
sinal de uma postura conservadora do personagem.

3. Sobre o episódio transcrito, assinale a alternativa incorreta:

a) A reunião dos amigos na casa de Jorge é um recurso do narrador para apre-
sentar os personagens secundários do romance, que se configuram como 
tipos, ou seja, representações de um grupo ou classe social.

b) Por meio da peça de Ernesto Ledesma, Eça de Queirós já antecipa um dos 
temas principais da obra, o adultério feminino.

c) Com essa cena, o narrador evidencia o caráter bajulador de Jorge, já que ele 
sempre concorda com o Conselheiro Acácio.

d) A cena revela a distância entre a aparência e a essência dos personagens, 
principalmente ao se comparar as opiniões de Jorge com suas atitudes no 
final do romance.

e) Os diálogos da cena revelam opiniões comuns da sociedade portuguesa do 
século XIX, tanto em relação à arte quanto à honra familiar.

Jorge não possui um caráter bajulador e, ao contrário de concordar com o Conselheiro Acácio, discorda 
veementemente dele. 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 4 e 5:

– A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era! Queria 
pedir ao primo da senhora que me ajudasse! Estou cansada de trabalhar, e quero 
meu descanso. Não ia fazer escândalo; o que desejava é que ele me ajudasse… 
Mandei ao hotel esta tarde… O primo da senhora tinha desarvorado! Tinha ido 
para o lado dos Olivais, para o inferno! E o criado ia à noite com as malas. Mas 
a senhora pensa que me logram? – E retomada pela sua cólera, batendo com o 
punho furiosamente na mesa: – Raios me partam, se não houver uma desgraça 
nesta casa, que há de ser falada em Portugal!
– Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? – disse Luísa, erguendo-se direita, 
diante dela.
Juliana ficou um momento interdita.
– A senhora me dá seiscentos mil-réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, 
impertigando-se.
– Seiscentos mil-réis! Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil-réis?
– Ao inferno! – gritou Juliana. – Ou me dá seiscentos mil réis, ou tão certo como 
eu estar aqui, seu marido há de ler as cartas.

4 5 6 7 832

Luísa bordava, calada; a luz do candeeiro, abatida pelo abat-jour, dava aos seus 
cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como sobre 
um marfim muito polido.
– Que dizes tu a isto? – disse-lhe D. Felicidade.
Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros…

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 44.

1. No capítulo II de O primo Basílio, narra-se uma reunião na casa de Jorge e Luísa, 
em que a maioria dos personagens aparece, pela primeira vez, na narrativa. Sobre 
elas, julgue as afirmações abaixo:

I – D. Felicidade, amiga da falecida mãe de Luísa, como uma solteirona que 
mal consegue conter seus desejos, comicamente representados em sua tara 
pela calva do Conselheiro Acácio.

II – O Conselheiro Acácio representa o artificialismo e o pedantismo das insti-
tuições oficiais de Portugal, representados sobretudo por seu hábito de usar 
palavras raras e fazer citações de autores consagrados.

III – Julião representa as elites portuguesas ociosas: herdeiro de uma grande 
fortuna construída em latifúndios, ele se forma médico, mas não exerce a 
profissão.

IV – Ernesto Ledesma é um alter ego de Eça de Queirós, representando os 
artistas realistas que não se conformam com o sentimentalismo do teatro 
lisboeta do século XIX.

Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

As afirmações III e IV estão incorretas: Julião não é um representante das elites; é um médico malsuce-
dido que inveja a posição financeira de Jorge, seu primo. Por sua vez, Ernesto Ledesma representa os poetas 
românticos e não pode ser considerado um alter ego do autor.

2. Assinale a alternativa correta sobre o trecho da página anterior:

a) O trecho transcrito funciona como uma premissa da narrativa, uma vez que 
coloca o desfecho trágico do assassinato de Luísa pelo marido.

b) O trecho deixa explícita uma das principais características da escola natu-
ralista: a crítica à literatura romântica e às relações desta com o mercado, 
uma vez que Ernestinho adequa seu drama ao gosto do produtor.

c) O trecho deixa explícita a crítica ao ponto de vista de Jorge: o “lavar a honra 
com sangue”, que é considerado atrasado e “anticivilizador”.

O primo Basílio — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance O primo Basílio para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Eça de Queirós e o Realismo francês  — Eça de Queirós é um dos romancis-
tas mais famosos de Portugal, comumente definido com o rótulo “realista”. 
O Realismo, enquanto movimento estético, surge na França em meados do 
século XIX, e vai influenciar a chamada “geração de 70” em Portugal, isto é, os 
escritores que, em 1870, em Lisboa, formam as Conferências do Cassino Lisbonense. 
Um de seus precursores foi Gustave Flaubert, e é importante apresentar aos 
alunos sua mais conhecida obra, Madame Bovary (1857), pois ela influenciou 
diretamente O primo Basílio. Luísa é a “Emma Bovary portuguesa”: ambas são 
educadas de forma romântica e sentimental; ociosas e entediadas com a vida 
pequeno-burguesa e o casamento, procuram em relações adúlteras alguma 
emoção que lhes motive. O professor pode levar para sala de aula trechos de 
Madame Bovary e fazer uma leitura comparada com trechos de O primo Basílio. 

 Realismo e Naturalismo  — A partir da abordagem da influência de Flaubert 
sobre Eça de Queirós, sugerimos uma análise do romance O primo Basílio a fim 
de evidenciar as características de um romance realista. Questione os alunos sobre 
quem eles classificariam como protagonista e antagonista do romance. Caso eles 
definam algum personagem nessas categorias, mostre que os exemplos não se en-
caixam nem como “mocinhos”, nem como “vilões” pelo fato de não haver mani- 
queísmo nem heróis que redimam o comportamento vil da maioria no livro. Em 
outras palavras, não há idealização (nem dos personagens, nem do amor, nem da 
realidade) – ou seja, a proposta realista não é representar o ideal, mas o real. Em uma 
visão cética do mundo, não há personagens bons; quase não há relações humanas 
genuínas, que não se baseiem em interesses; não há final feliz que puna o egoísmo 
ou a maldade e alivie o leitor. E, sobretudo, a narrativa se apresenta de forma ob-
jetiva, distanciada, em descrições minuciosas, de forma a incitar a análise e não a 
comoção dos leitores. Todas estas são características do romance realista.

 Cenas da vida portuguesa  — Aproveite a análise do tópico anterior para apre-
sentar aos alunos as fases da obra de Eça de Queirós, principalmente a segunda, 
quando o autor queria escrever uma coleção de romances intitulada “Cenas da 
vida portuguesa”, na qual pretendia retratar os mais variados aspectos da vida 
social portuguesa do final do século XIX. O primo Basílio é o segundo livro desta 
série e traz como subtítulo Episódio doméstico, no qual retrata a pequena burguesia 

O essencial de O primo Basílio,  
de Eça de Queirós 

Retrato sem maquiagem

Um dos romances portugueses mais conhecidos no Brasil e o mais famoso de Eça 
de Queirós, O primo Basílio escandalizou gerações de leitores no século XIX e ainda 
hoje desperta discussões polêmicas. O escândalo do relato minucioso de uma 
relação extraconjugal de uma mulher adúltera é acrescido pelo retrato decadente 
generalizado da sociedade portuguesa de meados de 1870, já que não há no livro 
um único personagem com o qual o leitor queira identificar-se.

Em linhas gerais, O primo Basílio mistura elementos romanescos, como o adultério 
e a chantagem, à crítica social. Luísa, uma jovem senhora lisboeta, vê-se subita-
mente livre, uma vez que o marido, Jorge, é obrigado a passar uma temporada no 
Alentejo por motivos profissionais. Como que temendo tal liberdade, Jorge alerta 
Sebastião, seu melhor amigo e quase vizinho, que zele por Luísa, considerada por 
ambos como frágil e ingênua.

Como se não bastasse a súbita liberdade, Luísa recebe a visita de seu primo e 
ex-namorado, que se sente atraído por ela. Além de mover-lhe a vaidade, isso des-
perta seus desejos, alimentados pela leitura de romances românticos, de vivenciar 
aventuras amorosas para além de seu morno casamento. Influenciada também por 
uma amiga de infância, Leopoldina, que tinha vários amantes, Luísa não resiste e se 
entrega a Basílio e a um delicioso turbilhão de sensações, que logo revela seu lado 
amargo: Juliana, uma das empregadas domésticas da casa, rouba uma das cartas 
que a patroa escrevia ao amante e passa a chantageá-la. Ela odeia todas as patroas, 
que sempre se mostraram exploradoras e cruéis, e não apenas se compraz com o 
tormento de Luísa, como se alegra com a possibilidade de conseguir algum dinhei-
ro que lhe garantisse comprar uma casa, quem sabe montar um pequeno negócio, 
ou até ter uma empregada!

Poderíamos, a princípio, pensar que, se há Basílios e Luísas – homens e mulhe-
res fúteis, ociosos, egoístas – há também Julianas, pobres empregadas exploradas, 
e Sebastiãos, fiéis e generosos para com os amigos, e Jorges, que confiam em suas 
esposas. Porém, Juliana não chega a transformar seu ódio pelas patroas em uma 
aversão à exploração e à opressão – ao contrário, ela queria apenas passar de opri-
mida à opressora e exerce sadicamente seu domínio sobre Luísa. Sebastião, por 
sua vez, confia tanto em Luísa que beira ao ridículo na sua ingenuidade, e Jorge, 
que, no capítulo II, brada que mataria uma adúltera sem pestanejar, por um “dever 
moral”, pela honra, promete perdoar e esquecer tudo, no leito de morte de Luísa.

Em suma, os que poderiam despertar a simpatia dos leitores se mostram tolos e 
covardes, de forma que não há saída no retrato que Eça de Queirós faz da medio-
cridade e hipocrisia da burguesia lisboeta de seu tempo. E talvez seja isso que tenha 
escandalizado os leitores: não bastava que a adúltera, ao final, tivesse o seu castigo, 
se toda a sociedade decadente ao seu redor continuava igual. Não há alívio para o 
leitor, nem restabelecimento da ordem – e sim o retrato do real, sem maquiagens.

lisboeta, criticando a ociosidade feminina, a educação romântica, o moralismo e 
a hipocrisia das relações, sobretudo em torno de instituições como o casamento. 
Uma sugestão para evidenciar isso é a leitura detalhada do capítulo II, em que se 
narra a cavaqueira, isto é, uma reunião de amigos na casa de Jorge, em que se apre-
sentam os personagens secundários. É interessante observar como se descrevem 
os personagens: de forma caricata, evidenciando-lhes os defeitos e idiossincra-
sias, bem como as relações sociais e valores morais da sociedade lisboeta do final 
do século XIX.

 O drama e o romance — No mesmo episódio da cavaqueira, no capítulo II, 
apresenta-se um personagem que sintetiza a crítica à literatura romântica: 
Ernesto Ledesma, conhecido pelos íntimos como Ernestinho, que fala aos 
amigos sobre conflitos com o produtor de sua mais recente obra, o drama 
Honra e Paixão. Além da representação negativa da literatura romântica, esse tre-
cho é importante porque o drama de Ernestinho coloca em pauta o principal 
assunto da obra – o adultério feminino. Sugerimos que se retome em sala de 
aula a leitura do capítulo II, em que o drama é mencionado pela primeira vez; 
do capítulo IX, em que Luísa tem um sonho em que ela está no teatro e faz o 
papel da adúltera da peça de Ernestinho; e do capítulo XV, em que Luísa está 
morrendo e Jorge jura que a ama e perdoa. É interessante contrapor essa cena 
à reação de Jorge ao drama de Ernestinho, no capítulo II, pois nesta cena ele 
apresenta repulsa ao final da peça, em que o marido traído perdoa a esposa 
adúltera, ao invés de matá-la. É exatamente isso que Jorge fará, e isso evidencia 
o “moralismo de fachada”, que tanto ele como a sociedade onde vive exibem.

 O romance de tese: premissas do adultério  — Além de Flaubert, Eça 
de Queirós também é influenciado pelo autor Émile Zola, precursor do 
Naturalismo, movimento estético próximo ao Realismo. Influenciado pelas teo-
rias darwinistas e positivistas, Zola atribui à literatura um engajamento com a 
ciência, comparando a atividade do romancista à do médico: assim como este 
mexe com o corpo enfermo, imundo e nauseante, o romancista devia abordar 
os aspectos patológicos do comportamento humano e social, de forma que 
seus romances fossem um “laboratório” onde se fizessem investigações sobre 
as causas dos problemas sociais. O romance experimental também ficou co-
nhecido como romance de tese por expor as explicações dos autores sobre tais 
comportamentos doentios, comumente baseadas no determinismo, ou seja, a 
crença de que a hereditariedade ou a raça, o meio e o momento histórico de-
terminavam o caráter dos indivíduos. Sugerimos assim a análise dos primeiros 
capítulos, ressaltando-se as “premissas do adultério” (isto é, as situações que 
determinam o comportamento dos personagens, especialmente, de Luísa) que 
aparecem neles: educação romântica, ociosidade, casamento por conveniência, 
amizade com uma mulher que tem amantes (Leopoldina), retorno do ex-
-namorado da adolescência, ausência do marido. Essas premissas resumem as 
causas que levam Luísa ao relacionamento com Basílio, as quais evidenciam a 
influência do meio sobre o indivíduo.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

O primo Basílio, de Eça de Queirós, e ao mesmo tempo preparar o estudante para os 
exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as alternativas 
corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo do exercício.

 1a fase

Leia o trecho abaixo para responder às questões 1 a 3:

Ultimamente trazia em ensaios nas Variedades uma obra considerável, um drama 
em cinco atos, a Honra e Paixão. […] Ernestinho, de pé, excitado, com um bolo de 
ovos na ponta dos dedos, explicou:
– O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. 
Foi um espanto:
– Ora essa! é extraordinário! Por quê?
– Então! – exclamou Ernestinho encolhendo os ombros – diz que o público que 
não gosta! Que não são coisas cá para o nosso país…
[…]
No entanto o Conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência; tinha-lhe posto 
a mão no ombro paternalmente, e com uma voz persuasiva:
– Dá mais alegria à peça, Sr. Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair 
o expectador aliviado! […]
E, então, invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o bom Ernesto devia 
perdoar?
– Eu, Conselheiro? De modo nenhum. Sou pela morte. Sou inteiramente pela 
morte. E exijo que a mates, Ernestinho!
D. Felicidade acudiu, toda bondosa:
– Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele então que é um coração de anjo!
– Está enganada, D. Felicidade – disse Jorge, de pé diante dela. – Falo sério e sou 
uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas 
que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa 
da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! 
Mata-a! É um princípio de família. Mata-a quanto antes!
– Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma – gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira.
O Conselheiro, então, interveio grave:
– Não – disse – não creio que o nosso Jorge fale sério. É muito instruído para 
ter ideias tão…
Hesitou, procurou o adjetivo. […]
– … tão anticivilizadoras.
– Pois está enganado, Conselheiro, tenho-as – afirmou Jorge. – São as minhas 
ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da 
vida real, se o Ernesto visse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher…
– Oh, Jorge! – disseram repreensivamente.
– … Bem, suponhamos se ele mo viesse dizer, eu respondia-lhe o mesmo. Dou 
a minha palavra de honra, que lhe respondia mesmo: Mata-a!
[…]

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

d) A postura de Luísa nesse trecho é absolutamente cínica, uma vez que já 
mantém uma relação adúltera com seu primo Basílio. 

e) Julião, dando a lapiseira a Ernestinho para “matar a adúltera”, demonstra 
seu apoio a Jorge, o que não contradiz sua postura conservadora durante 
todo o romance.

Nesse momento da narrativa, Luísa ainda não mantém relações com Basílio nem é assassinada por 
Jorge ao final da narrativa. O comportamento deste não é criticado no trecho como um todo, apenas sua 
opinião é reprovada por alguns personagens, como o Conselheiro Acácio. O gesto de Julião é irônico e não 
sinal de uma postura conservadora do personagem.

3. Sobre o episódio transcrito, assinale a alternativa incorreta:

a) A reunião dos amigos na casa de Jorge é um recurso do narrador para apre-
sentar os personagens secundários do romance, que se configuram como 
tipos, ou seja, representações de um grupo ou classe social.

b) Por meio da peça de Ernesto Ledesma, Eça de Queirós já antecipa um dos 
temas principais da obra, o adultério feminino.

c) Com essa cena, o narrador evidencia o caráter bajulador de Jorge, já que ele 
sempre concorda com o Conselheiro Acácio.

d) A cena revela a distância entre a aparência e a essência dos personagens, 
principalmente ao se comparar as opiniões de Jorge com suas atitudes no 
final do romance.

e) Os diálogos da cena revelam opiniões comuns da sociedade portuguesa do 
século XIX, tanto em relação à arte quanto à honra familiar.

Jorge não possui um caráter bajulador e, ao contrário de concordar com o Conselheiro Acácio, discorda 
veementemente dele. 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 4 e 5:

– A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era! Queria 
pedir ao primo da senhora que me ajudasse! Estou cansada de trabalhar, e quero 
meu descanso. Não ia fazer escândalo; o que desejava é que ele me ajudasse… 
Mandei ao hotel esta tarde… O primo da senhora tinha desarvorado! Tinha ido 
para o lado dos Olivais, para o inferno! E o criado ia à noite com as malas. Mas 
a senhora pensa que me logram? – E retomada pela sua cólera, batendo com o 
punho furiosamente na mesa: – Raios me partam, se não houver uma desgraça 
nesta casa, que há de ser falada em Portugal!
– Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? – disse Luísa, erguendo-se direita, 
diante dela.
Juliana ficou um momento interdita.
– A senhora me dá seiscentos mil-réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, 
impertigando-se.
– Seiscentos mil-réis! Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil-réis?
– Ao inferno! – gritou Juliana. – Ou me dá seiscentos mil réis, ou tão certo como 
eu estar aqui, seu marido há de ler as cartas.
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Luísa bordava, calada; a luz do candeeiro, abatida pelo abat-jour, dava aos seus 
cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como sobre 
um marfim muito polido.
– Que dizes tu a isto? – disse-lhe D. Felicidade.
Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros…

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 44.

1. No capítulo II de O primo Basílio, narra-se uma reunião na casa de Jorge e Luísa, 
em que a maioria dos personagens aparece, pela primeira vez, na narrativa. Sobre 
elas, julgue as afirmações abaixo:

I – D. Felicidade, amiga da falecida mãe de Luísa, como uma solteirona que 
mal consegue conter seus desejos, comicamente representados em sua tara 
pela calva do Conselheiro Acácio.

II – O Conselheiro Acácio representa o artificialismo e o pedantismo das insti-
tuições oficiais de Portugal, representados sobretudo por seu hábito de usar 
palavras raras e fazer citações de autores consagrados.

III – Julião representa as elites portuguesas ociosas: herdeiro de uma grande 
fortuna construída em latifúndios, ele se forma médico, mas não exerce a 
profissão.

IV – Ernesto Ledesma é um alter ego de Eça de Queirós, representando os 
artistas realistas que não se conformam com o sentimentalismo do teatro 
lisboeta do século XIX.

Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

As afirmações III e IV estão incorretas: Julião não é um representante das elites; é um médico malsuce-
dido que inveja a posição financeira de Jorge, seu primo. Por sua vez, Ernesto Ledesma representa os poetas 
românticos e não pode ser considerado um alter ego do autor.

2. Assinale a alternativa correta sobre o trecho da página anterior:

a) O trecho transcrito funciona como uma premissa da narrativa, uma vez que 
coloca o desfecho trágico do assassinato de Luísa pelo marido.

b) O trecho deixa explícita uma das principais características da escola natu-
ralista: a crítica à literatura romântica e às relações desta com o mercado, 
uma vez que Ernestinho adequa seu drama ao gosto do produtor.

c) O trecho deixa explícita a crítica ao ponto de vista de Jorge: o “lavar a honra 
com sangue”, que é considerado atrasado e “anticivilizador”.

O primo Basílio — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance O primo Basílio para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Eça de Queirós e o Realismo francês  — Eça de Queirós é um dos romancis-
tas mais famosos de Portugal, comumente definido com o rótulo “realista”. 
O Realismo, enquanto movimento estético, surge na França em meados do 
século XIX, e vai influenciar a chamada “geração de 70” em Portugal, isto é, os 
escritores que, em 1870, em Lisboa, formam as Conferências do Cassino Lisbonense. 
Um de seus precursores foi Gustave Flaubert, e é importante apresentar aos 
alunos sua mais conhecida obra, Madame Bovary (1857), pois ela influenciou 
diretamente O primo Basílio. Luísa é a “Emma Bovary portuguesa”: ambas são 
educadas de forma romântica e sentimental; ociosas e entediadas com a vida 
pequeno-burguesa e o casamento, procuram em relações adúlteras alguma 
emoção que lhes motive. O professor pode levar para sala de aula trechos de 
Madame Bovary e fazer uma leitura comparada com trechos de O primo Basílio. 

 Realismo e Naturalismo  — A partir da abordagem da influência de Flaubert 
sobre Eça de Queirós, sugerimos uma análise do romance O primo Basílio a fim 
de evidenciar as características de um romance realista. Questione os alunos sobre 
quem eles classificariam como protagonista e antagonista do romance. Caso eles 
definam algum personagem nessas categorias, mostre que os exemplos não se en-
caixam nem como “mocinhos”, nem como “vilões” pelo fato de não haver mani- 
queísmo nem heróis que redimam o comportamento vil da maioria no livro. Em 
outras palavras, não há idealização (nem dos personagens, nem do amor, nem da 
realidade) – ou seja, a proposta realista não é representar o ideal, mas o real. Em uma 
visão cética do mundo, não há personagens bons; quase não há relações humanas 
genuínas, que não se baseiem em interesses; não há final feliz que puna o egoísmo 
ou a maldade e alivie o leitor. E, sobretudo, a narrativa se apresenta de forma ob-
jetiva, distanciada, em descrições minuciosas, de forma a incitar a análise e não a 
comoção dos leitores. Todas estas são características do romance realista.

 Cenas da vida portuguesa  — Aproveite a análise do tópico anterior para apre-
sentar aos alunos as fases da obra de Eça de Queirós, principalmente a segunda, 
quando o autor queria escrever uma coleção de romances intitulada “Cenas da 
vida portuguesa”, na qual pretendia retratar os mais variados aspectos da vida 
social portuguesa do final do século XIX. O primo Basílio é o segundo livro desta 
série e traz como subtítulo Episódio doméstico, no qual retrata a pequena burguesia 

O essencial de O primo Basílio,  
de Eça de Queirós 

Retrato sem maquiagem

Um dos romances portugueses mais conhecidos no Brasil e o mais famoso de Eça 
de Queirós, O primo Basílio escandalizou gerações de leitores no século XIX e ainda 
hoje desperta discussões polêmicas. O escândalo do relato minucioso de uma 
relação extraconjugal de uma mulher adúltera é acrescido pelo retrato decadente 
generalizado da sociedade portuguesa de meados de 1870, já que não há no livro 
um único personagem com o qual o leitor queira identificar-se.

Em linhas gerais, O primo Basílio mistura elementos romanescos, como o adultério 
e a chantagem, à crítica social. Luísa, uma jovem senhora lisboeta, vê-se subita-
mente livre, uma vez que o marido, Jorge, é obrigado a passar uma temporada no 
Alentejo por motivos profissionais. Como que temendo tal liberdade, Jorge alerta 
Sebastião, seu melhor amigo e quase vizinho, que zele por Luísa, considerada por 
ambos como frágil e ingênua.

Como se não bastasse a súbita liberdade, Luísa recebe a visita de seu primo e 
ex-namorado, que se sente atraído por ela. Além de mover-lhe a vaidade, isso des-
perta seus desejos, alimentados pela leitura de romances românticos, de vivenciar 
aventuras amorosas para além de seu morno casamento. Influenciada também por 
uma amiga de infância, Leopoldina, que tinha vários amantes, Luísa não resiste e se 
entrega a Basílio e a um delicioso turbilhão de sensações, que logo revela seu lado 
amargo: Juliana, uma das empregadas domésticas da casa, rouba uma das cartas 
que a patroa escrevia ao amante e passa a chantageá-la. Ela odeia todas as patroas, 
que sempre se mostraram exploradoras e cruéis, e não apenas se compraz com o 
tormento de Luísa, como se alegra com a possibilidade de conseguir algum dinhei-
ro que lhe garantisse comprar uma casa, quem sabe montar um pequeno negócio, 
ou até ter uma empregada!

Poderíamos, a princípio, pensar que, se há Basílios e Luísas – homens e mulhe-
res fúteis, ociosos, egoístas – há também Julianas, pobres empregadas exploradas, 
e Sebastiãos, fiéis e generosos para com os amigos, e Jorges, que confiam em suas 
esposas. Porém, Juliana não chega a transformar seu ódio pelas patroas em uma 
aversão à exploração e à opressão – ao contrário, ela queria apenas passar de opri-
mida à opressora e exerce sadicamente seu domínio sobre Luísa. Sebastião, por 
sua vez, confia tanto em Luísa que beira ao ridículo na sua ingenuidade, e Jorge, 
que, no capítulo II, brada que mataria uma adúltera sem pestanejar, por um “dever 
moral”, pela honra, promete perdoar e esquecer tudo, no leito de morte de Luísa.

Em suma, os que poderiam despertar a simpatia dos leitores se mostram tolos e 
covardes, de forma que não há saída no retrato que Eça de Queirós faz da medio-
cridade e hipocrisia da burguesia lisboeta de seu tempo. E talvez seja isso que tenha 
escandalizado os leitores: não bastava que a adúltera, ao final, tivesse o seu castigo, 
se toda a sociedade decadente ao seu redor continuava igual. Não há alívio para o 
leitor, nem restabelecimento da ordem – e sim o retrato do real, sem maquiagens.

lisboeta, criticando a ociosidade feminina, a educação romântica, o moralismo e 
a hipocrisia das relações, sobretudo em torno de instituições como o casamento. 
Uma sugestão para evidenciar isso é a leitura detalhada do capítulo II, em que se 
narra a cavaqueira, isto é, uma reunião de amigos na casa de Jorge, em que se apre-
sentam os personagens secundários. É interessante observar como se descrevem 
os personagens: de forma caricata, evidenciando-lhes os defeitos e idiossincra-
sias, bem como as relações sociais e valores morais da sociedade lisboeta do final 
do século XIX.

 O drama e o romance — No mesmo episódio da cavaqueira, no capítulo II, 
apresenta-se um personagem que sintetiza a crítica à literatura romântica: 
Ernesto Ledesma, conhecido pelos íntimos como Ernestinho, que fala aos 
amigos sobre conflitos com o produtor de sua mais recente obra, o drama 
Honra e Paixão. Além da representação negativa da literatura romântica, esse tre-
cho é importante porque o drama de Ernestinho coloca em pauta o principal 
assunto da obra – o adultério feminino. Sugerimos que se retome em sala de 
aula a leitura do capítulo II, em que o drama é mencionado pela primeira vez; 
do capítulo IX, em que Luísa tem um sonho em que ela está no teatro e faz o 
papel da adúltera da peça de Ernestinho; e do capítulo XV, em que Luísa está 
morrendo e Jorge jura que a ama e perdoa. É interessante contrapor essa cena 
à reação de Jorge ao drama de Ernestinho, no capítulo II, pois nesta cena ele 
apresenta repulsa ao final da peça, em que o marido traído perdoa a esposa 
adúltera, ao invés de matá-la. É exatamente isso que Jorge fará, e isso evidencia 
o “moralismo de fachada”, que tanto ele como a sociedade onde vive exibem.

 O romance de tese: premissas do adultério  — Além de Flaubert, Eça 
de Queirós também é influenciado pelo autor Émile Zola, precursor do 
Naturalismo, movimento estético próximo ao Realismo. Influenciado pelas teo-
rias darwinistas e positivistas, Zola atribui à literatura um engajamento com a 
ciência, comparando a atividade do romancista à do médico: assim como este 
mexe com o corpo enfermo, imundo e nauseante, o romancista devia abordar 
os aspectos patológicos do comportamento humano e social, de forma que 
seus romances fossem um “laboratório” onde se fizessem investigações sobre 
as causas dos problemas sociais. O romance experimental também ficou co-
nhecido como romance de tese por expor as explicações dos autores sobre tais 
comportamentos doentios, comumente baseadas no determinismo, ou seja, a 
crença de que a hereditariedade ou a raça, o meio e o momento histórico de-
terminavam o caráter dos indivíduos. Sugerimos assim a análise dos primeiros 
capítulos, ressaltando-se as “premissas do adultério” (isto é, as situações que 
determinam o comportamento dos personagens, especialmente, de Luísa) que 
aparecem neles: educação romântica, ociosidade, casamento por conveniência, 
amizade com uma mulher que tem amantes (Leopoldina), retorno do ex-
-namorado da adolescência, ausência do marido. Essas premissas resumem as 
causas que levam Luísa ao relacionamento com Basílio, as quais evidenciam a 
influência do meio sobre o indivíduo.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

O primo Basílio, de Eça de Queirós, e ao mesmo tempo preparar o estudante para os 
exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as alternativas 
corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo do exercício.

 1a fase

Leia o trecho abaixo para responder às questões 1 a 3:

Ultimamente trazia em ensaios nas Variedades uma obra considerável, um drama 
em cinco atos, a Honra e Paixão. […] Ernestinho, de pé, excitado, com um bolo de 
ovos na ponta dos dedos, explicou:
– O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. 
Foi um espanto:
– Ora essa! é extraordinário! Por quê?
– Então! – exclamou Ernestinho encolhendo os ombros – diz que o público que 
não gosta! Que não são coisas cá para o nosso país…
[…]
No entanto o Conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência; tinha-lhe posto 
a mão no ombro paternalmente, e com uma voz persuasiva:
– Dá mais alegria à peça, Sr. Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair 
o expectador aliviado! […]
E, então, invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o bom Ernesto devia 
perdoar?
– Eu, Conselheiro? De modo nenhum. Sou pela morte. Sou inteiramente pela 
morte. E exijo que a mates, Ernestinho!
D. Felicidade acudiu, toda bondosa:
– Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele então que é um coração de anjo!
– Está enganada, D. Felicidade – disse Jorge, de pé diante dela. – Falo sério e sou 
uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas 
que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa 
da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! 
Mata-a! É um princípio de família. Mata-a quanto antes!
– Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma – gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira.
O Conselheiro, então, interveio grave:
– Não – disse – não creio que o nosso Jorge fale sério. É muito instruído para 
ter ideias tão…
Hesitou, procurou o adjetivo. […]
– … tão anticivilizadoras.
– Pois está enganado, Conselheiro, tenho-as – afirmou Jorge. – São as minhas 
ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da 
vida real, se o Ernesto visse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher…
– Oh, Jorge! – disseram repreensivamente.
– … Bem, suponhamos se ele mo viesse dizer, eu respondia-lhe o mesmo. Dou 
a minha palavra de honra, que lhe respondia mesmo: Mata-a!
[…]

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

d) A postura de Luísa nesse trecho é absolutamente cínica, uma vez que já 
mantém uma relação adúltera com seu primo Basílio. 

e) Julião, dando a lapiseira a Ernestinho para “matar a adúltera”, demonstra 
seu apoio a Jorge, o que não contradiz sua postura conservadora durante 
todo o romance.

Nesse momento da narrativa, Luísa ainda não mantém relações com Basílio nem é assassinada por 
Jorge ao final da narrativa. O comportamento deste não é criticado no trecho como um todo, apenas sua 
opinião é reprovada por alguns personagens, como o Conselheiro Acácio. O gesto de Julião é irônico e não 
sinal de uma postura conservadora do personagem.

3. Sobre o episódio transcrito, assinale a alternativa incorreta:

a) A reunião dos amigos na casa de Jorge é um recurso do narrador para apre-
sentar os personagens secundários do romance, que se configuram como 
tipos, ou seja, representações de um grupo ou classe social.

b) Por meio da peça de Ernesto Ledesma, Eça de Queirós já antecipa um dos 
temas principais da obra, o adultério feminino.

c) Com essa cena, o narrador evidencia o caráter bajulador de Jorge, já que ele 
sempre concorda com o Conselheiro Acácio.

d) A cena revela a distância entre a aparência e a essência dos personagens, 
principalmente ao se comparar as opiniões de Jorge com suas atitudes no 
final do romance.

e) Os diálogos da cena revelam opiniões comuns da sociedade portuguesa do 
século XIX, tanto em relação à arte quanto à honra familiar.

Jorge não possui um caráter bajulador e, ao contrário de concordar com o Conselheiro Acácio, discorda 
veementemente dele. 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 4 e 5:

– A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era! Queria 
pedir ao primo da senhora que me ajudasse! Estou cansada de trabalhar, e quero 
meu descanso. Não ia fazer escândalo; o que desejava é que ele me ajudasse… 
Mandei ao hotel esta tarde… O primo da senhora tinha desarvorado! Tinha ido 
para o lado dos Olivais, para o inferno! E o criado ia à noite com as malas. Mas 
a senhora pensa que me logram? – E retomada pela sua cólera, batendo com o 
punho furiosamente na mesa: – Raios me partam, se não houver uma desgraça 
nesta casa, que há de ser falada em Portugal!
– Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? – disse Luísa, erguendo-se direita, 
diante dela.
Juliana ficou um momento interdita.
– A senhora me dá seiscentos mil-réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, 
impertigando-se.
– Seiscentos mil-réis! Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil-réis?
– Ao inferno! – gritou Juliana. – Ou me dá seiscentos mil réis, ou tão certo como 
eu estar aqui, seu marido há de ler as cartas.
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Luísa bordava, calada; a luz do candeeiro, abatida pelo abat-jour, dava aos seus 
cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como sobre 
um marfim muito polido.
– Que dizes tu a isto? – disse-lhe D. Felicidade.
Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros…

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 44.

1. No capítulo II de O primo Basílio, narra-se uma reunião na casa de Jorge e Luísa, 
em que a maioria dos personagens aparece, pela primeira vez, na narrativa. Sobre 
elas, julgue as afirmações abaixo:

I – D. Felicidade, amiga da falecida mãe de Luísa, como uma solteirona que 
mal consegue conter seus desejos, comicamente representados em sua tara 
pela calva do Conselheiro Acácio.

II – O Conselheiro Acácio representa o artificialismo e o pedantismo das insti-
tuições oficiais de Portugal, representados sobretudo por seu hábito de usar 
palavras raras e fazer citações de autores consagrados.

III – Julião representa as elites portuguesas ociosas: herdeiro de uma grande 
fortuna construída em latifúndios, ele se forma médico, mas não exerce a 
profissão.

IV – Ernesto Ledesma é um alter ego de Eça de Queirós, representando os 
artistas realistas que não se conformam com o sentimentalismo do teatro 
lisboeta do século XIX.

Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

As afirmações III e IV estão incorretas: Julião não é um representante das elites; é um médico malsuce-
dido que inveja a posição financeira de Jorge, seu primo. Por sua vez, Ernesto Ledesma representa os poetas 
românticos e não pode ser considerado um alter ego do autor.

2. Assinale a alternativa correta sobre o trecho da página anterior:

a) O trecho transcrito funciona como uma premissa da narrativa, uma vez que 
coloca o desfecho trágico do assassinato de Luísa pelo marido.

b) O trecho deixa explícita uma das principais características da escola natu-
ralista: a crítica à literatura romântica e às relações desta com o mercado, 
uma vez que Ernestinho adequa seu drama ao gosto do produtor.

c) O trecho deixa explícita a crítica ao ponto de vista de Jorge: o “lavar a honra 
com sangue”, que é considerado atrasado e “anticivilizador”.

O primo Basílio — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance O primo Basílio para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Eça de Queirós e o Realismo francês  — Eça de Queirós é um dos romancis-
tas mais famosos de Portugal, comumente definido com o rótulo “realista”. 
O Realismo, enquanto movimento estético, surge na França em meados do 
século XIX, e vai influenciar a chamada “geração de 70” em Portugal, isto é, os 
escritores que, em 1870, em Lisboa, formam as Conferências do Cassino Lisbonense. 
Um de seus precursores foi Gustave Flaubert, e é importante apresentar aos 
alunos sua mais conhecida obra, Madame Bovary (1857), pois ela influenciou 
diretamente O primo Basílio. Luísa é a “Emma Bovary portuguesa”: ambas são 
educadas de forma romântica e sentimental; ociosas e entediadas com a vida 
pequeno-burguesa e o casamento, procuram em relações adúlteras alguma 
emoção que lhes motive. O professor pode levar para sala de aula trechos de 
Madame Bovary e fazer uma leitura comparada com trechos de O primo Basílio. 

 Realismo e Naturalismo  — A partir da abordagem da influência de Flaubert 
sobre Eça de Queirós, sugerimos uma análise do romance O primo Basílio a fim 
de evidenciar as características de um romance realista. Questione os alunos sobre 
quem eles classificariam como protagonista e antagonista do romance. Caso eles 
definam algum personagem nessas categorias, mostre que os exemplos não se en-
caixam nem como “mocinhos”, nem como “vilões” pelo fato de não haver mani- 
queísmo nem heróis que redimam o comportamento vil da maioria no livro. Em 
outras palavras, não há idealização (nem dos personagens, nem do amor, nem da 
realidade) – ou seja, a proposta realista não é representar o ideal, mas o real. Em uma 
visão cética do mundo, não há personagens bons; quase não há relações humanas 
genuínas, que não se baseiem em interesses; não há final feliz que puna o egoísmo 
ou a maldade e alivie o leitor. E, sobretudo, a narrativa se apresenta de forma ob-
jetiva, distanciada, em descrições minuciosas, de forma a incitar a análise e não a 
comoção dos leitores. Todas estas são características do romance realista.

 Cenas da vida portuguesa  — Aproveite a análise do tópico anterior para apre-
sentar aos alunos as fases da obra de Eça de Queirós, principalmente a segunda, 
quando o autor queria escrever uma coleção de romances intitulada “Cenas da 
vida portuguesa”, na qual pretendia retratar os mais variados aspectos da vida 
social portuguesa do final do século XIX. O primo Basílio é o segundo livro desta 
série e traz como subtítulo Episódio doméstico, no qual retrata a pequena burguesia 

O essencial de O primo Basílio,  
de Eça de Queirós 

Retrato sem maquiagem

Um dos romances portugueses mais conhecidos no Brasil e o mais famoso de Eça 
de Queirós, O primo Basílio escandalizou gerações de leitores no século XIX e ainda 
hoje desperta discussões polêmicas. O escândalo do relato minucioso de uma 
relação extraconjugal de uma mulher adúltera é acrescido pelo retrato decadente 
generalizado da sociedade portuguesa de meados de 1870, já que não há no livro 
um único personagem com o qual o leitor queira identificar-se.

Em linhas gerais, O primo Basílio mistura elementos romanescos, como o adultério 
e a chantagem, à crítica social. Luísa, uma jovem senhora lisboeta, vê-se subita-
mente livre, uma vez que o marido, Jorge, é obrigado a passar uma temporada no 
Alentejo por motivos profissionais. Como que temendo tal liberdade, Jorge alerta 
Sebastião, seu melhor amigo e quase vizinho, que zele por Luísa, considerada por 
ambos como frágil e ingênua.

Como se não bastasse a súbita liberdade, Luísa recebe a visita de seu primo e 
ex-namorado, que se sente atraído por ela. Além de mover-lhe a vaidade, isso des-
perta seus desejos, alimentados pela leitura de romances românticos, de vivenciar 
aventuras amorosas para além de seu morno casamento. Influenciada também por 
uma amiga de infância, Leopoldina, que tinha vários amantes, Luísa não resiste e se 
entrega a Basílio e a um delicioso turbilhão de sensações, que logo revela seu lado 
amargo: Juliana, uma das empregadas domésticas da casa, rouba uma das cartas 
que a patroa escrevia ao amante e passa a chantageá-la. Ela odeia todas as patroas, 
que sempre se mostraram exploradoras e cruéis, e não apenas se compraz com o 
tormento de Luísa, como se alegra com a possibilidade de conseguir algum dinhei-
ro que lhe garantisse comprar uma casa, quem sabe montar um pequeno negócio, 
ou até ter uma empregada!

Poderíamos, a princípio, pensar que, se há Basílios e Luísas – homens e mulhe-
res fúteis, ociosos, egoístas – há também Julianas, pobres empregadas exploradas, 
e Sebastiãos, fiéis e generosos para com os amigos, e Jorges, que confiam em suas 
esposas. Porém, Juliana não chega a transformar seu ódio pelas patroas em uma 
aversão à exploração e à opressão – ao contrário, ela queria apenas passar de opri-
mida à opressora e exerce sadicamente seu domínio sobre Luísa. Sebastião, por 
sua vez, confia tanto em Luísa que beira ao ridículo na sua ingenuidade, e Jorge, 
que, no capítulo II, brada que mataria uma adúltera sem pestanejar, por um “dever 
moral”, pela honra, promete perdoar e esquecer tudo, no leito de morte de Luísa.

Em suma, os que poderiam despertar a simpatia dos leitores se mostram tolos e 
covardes, de forma que não há saída no retrato que Eça de Queirós faz da medio-
cridade e hipocrisia da burguesia lisboeta de seu tempo. E talvez seja isso que tenha 
escandalizado os leitores: não bastava que a adúltera, ao final, tivesse o seu castigo, 
se toda a sociedade decadente ao seu redor continuava igual. Não há alívio para o 
leitor, nem restabelecimento da ordem – e sim o retrato do real, sem maquiagens.

lisboeta, criticando a ociosidade feminina, a educação romântica, o moralismo e 
a hipocrisia das relações, sobretudo em torno de instituições como o casamento. 
Uma sugestão para evidenciar isso é a leitura detalhada do capítulo II, em que se 
narra a cavaqueira, isto é, uma reunião de amigos na casa de Jorge, em que se apre-
sentam os personagens secundários. É interessante observar como se descrevem 
os personagens: de forma caricata, evidenciando-lhes os defeitos e idiossincra-
sias, bem como as relações sociais e valores morais da sociedade lisboeta do final 
do século XIX.

 O drama e o romance — No mesmo episódio da cavaqueira, no capítulo II, 
apresenta-se um personagem que sintetiza a crítica à literatura romântica: 
Ernesto Ledesma, conhecido pelos íntimos como Ernestinho, que fala aos 
amigos sobre conflitos com o produtor de sua mais recente obra, o drama 
Honra e Paixão. Além da representação negativa da literatura romântica, esse tre-
cho é importante porque o drama de Ernestinho coloca em pauta o principal 
assunto da obra – o adultério feminino. Sugerimos que se retome em sala de 
aula a leitura do capítulo II, em que o drama é mencionado pela primeira vez; 
do capítulo IX, em que Luísa tem um sonho em que ela está no teatro e faz o 
papel da adúltera da peça de Ernestinho; e do capítulo XV, em que Luísa está 
morrendo e Jorge jura que a ama e perdoa. É interessante contrapor essa cena 
à reação de Jorge ao drama de Ernestinho, no capítulo II, pois nesta cena ele 
apresenta repulsa ao final da peça, em que o marido traído perdoa a esposa 
adúltera, ao invés de matá-la. É exatamente isso que Jorge fará, e isso evidencia 
o “moralismo de fachada”, que tanto ele como a sociedade onde vive exibem.

 O romance de tese: premissas do adultério  — Além de Flaubert, Eça 
de Queirós também é influenciado pelo autor Émile Zola, precursor do 
Naturalismo, movimento estético próximo ao Realismo. Influenciado pelas teo-
rias darwinistas e positivistas, Zola atribui à literatura um engajamento com a 
ciência, comparando a atividade do romancista à do médico: assim como este 
mexe com o corpo enfermo, imundo e nauseante, o romancista devia abordar 
os aspectos patológicos do comportamento humano e social, de forma que 
seus romances fossem um “laboratório” onde se fizessem investigações sobre 
as causas dos problemas sociais. O romance experimental também ficou co-
nhecido como romance de tese por expor as explicações dos autores sobre tais 
comportamentos doentios, comumente baseadas no determinismo, ou seja, a 
crença de que a hereditariedade ou a raça, o meio e o momento histórico de-
terminavam o caráter dos indivíduos. Sugerimos assim a análise dos primeiros 
capítulos, ressaltando-se as “premissas do adultério” (isto é, as situações que 
determinam o comportamento dos personagens, especialmente, de Luísa) que 
aparecem neles: educação romântica, ociosidade, casamento por conveniência, 
amizade com uma mulher que tem amantes (Leopoldina), retorno do ex-
-namorado da adolescência, ausência do marido. Essas premissas resumem as 
causas que levam Luísa ao relacionamento com Basílio, as quais evidenciam a 
influência do meio sobre o indivíduo.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

O primo Basílio, de Eça de Queirós, e ao mesmo tempo preparar o estudante para os 
exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as alternativas 
corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo do exercício.

 1a fase

Leia o trecho abaixo para responder às questões 1 a 3:

Ultimamente trazia em ensaios nas Variedades uma obra considerável, um drama 
em cinco atos, a Honra e Paixão. […] Ernestinho, de pé, excitado, com um bolo de 
ovos na ponta dos dedos, explicou:
– O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. 
Foi um espanto:
– Ora essa! é extraordinário! Por quê?
– Então! – exclamou Ernestinho encolhendo os ombros – diz que o público que 
não gosta! Que não são coisas cá para o nosso país…
[…]
No entanto o Conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência; tinha-lhe posto 
a mão no ombro paternalmente, e com uma voz persuasiva:
– Dá mais alegria à peça, Sr. Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair 
o expectador aliviado! […]
E, então, invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o bom Ernesto devia 
perdoar?
– Eu, Conselheiro? De modo nenhum. Sou pela morte. Sou inteiramente pela 
morte. E exijo que a mates, Ernestinho!
D. Felicidade acudiu, toda bondosa:
– Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele então que é um coração de anjo!
– Está enganada, D. Felicidade – disse Jorge, de pé diante dela. – Falo sério e sou 
uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas 
que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa 
da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! 
Mata-a! É um princípio de família. Mata-a quanto antes!
– Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma – gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira.
O Conselheiro, então, interveio grave:
– Não – disse – não creio que o nosso Jorge fale sério. É muito instruído para 
ter ideias tão…
Hesitou, procurou o adjetivo. […]
– … tão anticivilizadoras.
– Pois está enganado, Conselheiro, tenho-as – afirmou Jorge. – São as minhas 
ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da 
vida real, se o Ernesto visse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher…
– Oh, Jorge! – disseram repreensivamente.
– … Bem, suponhamos se ele mo viesse dizer, eu respondia-lhe o mesmo. Dou 
a minha palavra de honra, que lhe respondia mesmo: Mata-a!
[…]

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

d) A postura de Luísa nesse trecho é absolutamente cínica, uma vez que já 
mantém uma relação adúltera com seu primo Basílio. 

e) Julião, dando a lapiseira a Ernestinho para “matar a adúltera”, demonstra 
seu apoio a Jorge, o que não contradiz sua postura conservadora durante 
todo o romance.

Nesse momento da narrativa, Luísa ainda não mantém relações com Basílio nem é assassinada por 
Jorge ao final da narrativa. O comportamento deste não é criticado no trecho como um todo, apenas sua 
opinião é reprovada por alguns personagens, como o Conselheiro Acácio. O gesto de Julião é irônico e não 
sinal de uma postura conservadora do personagem.

3. Sobre o episódio transcrito, assinale a alternativa incorreta:

a) A reunião dos amigos na casa de Jorge é um recurso do narrador para apre-
sentar os personagens secundários do romance, que se configuram como 
tipos, ou seja, representações de um grupo ou classe social.

b) Por meio da peça de Ernesto Ledesma, Eça de Queirós já antecipa um dos 
temas principais da obra, o adultério feminino.

c) Com essa cena, o narrador evidencia o caráter bajulador de Jorge, já que ele 
sempre concorda com o Conselheiro Acácio.

d) A cena revela a distância entre a aparência e a essência dos personagens, 
principalmente ao se comparar as opiniões de Jorge com suas atitudes no 
final do romance.

e) Os diálogos da cena revelam opiniões comuns da sociedade portuguesa do 
século XIX, tanto em relação à arte quanto à honra familiar.

Jorge não possui um caráter bajulador e, ao contrário de concordar com o Conselheiro Acácio, discorda 
veementemente dele. 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 4 e 5:

– A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era! Queria 
pedir ao primo da senhora que me ajudasse! Estou cansada de trabalhar, e quero 
meu descanso. Não ia fazer escândalo; o que desejava é que ele me ajudasse… 
Mandei ao hotel esta tarde… O primo da senhora tinha desarvorado! Tinha ido 
para o lado dos Olivais, para o inferno! E o criado ia à noite com as malas. Mas 
a senhora pensa que me logram? – E retomada pela sua cólera, batendo com o 
punho furiosamente na mesa: – Raios me partam, se não houver uma desgraça 
nesta casa, que há de ser falada em Portugal!
– Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? – disse Luísa, erguendo-se direita, 
diante dela.
Juliana ficou um momento interdita.
– A senhora me dá seiscentos mil-réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, 
impertigando-se.
– Seiscentos mil-réis! Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil-réis?
– Ao inferno! – gritou Juliana. – Ou me dá seiscentos mil réis, ou tão certo como 
eu estar aqui, seu marido há de ler as cartas.
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Luísa bordava, calada; a luz do candeeiro, abatida pelo abat-jour, dava aos seus 
cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como sobre 
um marfim muito polido.
– Que dizes tu a isto? – disse-lhe D. Felicidade.
Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros…

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 44.

1. No capítulo II de O primo Basílio, narra-se uma reunião na casa de Jorge e Luísa, 
em que a maioria dos personagens aparece, pela primeira vez, na narrativa. Sobre 
elas, julgue as afirmações abaixo:

I – D. Felicidade, amiga da falecida mãe de Luísa, como uma solteirona que 
mal consegue conter seus desejos, comicamente representados em sua tara 
pela calva do Conselheiro Acácio.

II – O Conselheiro Acácio representa o artificialismo e o pedantismo das insti-
tuições oficiais de Portugal, representados sobretudo por seu hábito de usar 
palavras raras e fazer citações de autores consagrados.

III – Julião representa as elites portuguesas ociosas: herdeiro de uma grande 
fortuna construída em latifúndios, ele se forma médico, mas não exerce a 
profissão.

IV – Ernesto Ledesma é um alter ego de Eça de Queirós, representando os 
artistas realistas que não se conformam com o sentimentalismo do teatro 
lisboeta do século XIX.

Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

As afirmações III e IV estão incorretas: Julião não é um representante das elites; é um médico malsuce-
dido que inveja a posição financeira de Jorge, seu primo. Por sua vez, Ernesto Ledesma representa os poetas 
românticos e não pode ser considerado um alter ego do autor.

2. Assinale a alternativa correta sobre o trecho da página anterior:

a) O trecho transcrito funciona como uma premissa da narrativa, uma vez que 
coloca o desfecho trágico do assassinato de Luísa pelo marido.

b) O trecho deixa explícita uma das principais características da escola natu-
ralista: a crítica à literatura romântica e às relações desta com o mercado, 
uma vez que Ernestinho adequa seu drama ao gosto do produtor.

c) O trecho deixa explícita a crítica ao ponto de vista de Jorge: o “lavar a honra 
com sangue”, que é considerado atrasado e “anticivilizador”.

O primo Basílio — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance O primo Basílio para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Eça de Queirós e o Realismo francês  — Eça de Queirós é um dos romancis-
tas mais famosos de Portugal, comumente definido com o rótulo “realista”. 
O Realismo, enquanto movimento estético, surge na França em meados do 
século XIX, e vai influenciar a chamada “geração de 70” em Portugal, isto é, os 
escritores que, em 1870, em Lisboa, formam as Conferências do Cassino Lisbonense. 
Um de seus precursores foi Gustave Flaubert, e é importante apresentar aos 
alunos sua mais conhecida obra, Madame Bovary (1857), pois ela influenciou 
diretamente O primo Basílio. Luísa é a “Emma Bovary portuguesa”: ambas são 
educadas de forma romântica e sentimental; ociosas e entediadas com a vida 
pequeno-burguesa e o casamento, procuram em relações adúlteras alguma 
emoção que lhes motive. O professor pode levar para sala de aula trechos de 
Madame Bovary e fazer uma leitura comparada com trechos de O primo Basílio. 

 Realismo e Naturalismo  — A partir da abordagem da influência de Flaubert 
sobre Eça de Queirós, sugerimos uma análise do romance O primo Basílio a fim 
de evidenciar as características de um romance realista. Questione os alunos sobre 
quem eles classificariam como protagonista e antagonista do romance. Caso eles 
definam algum personagem nessas categorias, mostre que os exemplos não se en-
caixam nem como “mocinhos”, nem como “vilões” pelo fato de não haver mani- 
queísmo nem heróis que redimam o comportamento vil da maioria no livro. Em 
outras palavras, não há idealização (nem dos personagens, nem do amor, nem da 
realidade) – ou seja, a proposta realista não é representar o ideal, mas o real. Em uma 
visão cética do mundo, não há personagens bons; quase não há relações humanas 
genuínas, que não se baseiem em interesses; não há final feliz que puna o egoísmo 
ou a maldade e alivie o leitor. E, sobretudo, a narrativa se apresenta de forma ob-
jetiva, distanciada, em descrições minuciosas, de forma a incitar a análise e não a 
comoção dos leitores. Todas estas são características do romance realista.

 Cenas da vida portuguesa  — Aproveite a análise do tópico anterior para apre-
sentar aos alunos as fases da obra de Eça de Queirós, principalmente a segunda, 
quando o autor queria escrever uma coleção de romances intitulada “Cenas da 
vida portuguesa”, na qual pretendia retratar os mais variados aspectos da vida 
social portuguesa do final do século XIX. O primo Basílio é o segundo livro desta 
série e traz como subtítulo Episódio doméstico, no qual retrata a pequena burguesia 

O essencial de O primo Basílio,  
de Eça de Queirós 

Retrato sem maquiagem

Um dos romances portugueses mais conhecidos no Brasil e o mais famoso de Eça 
de Queirós, O primo Basílio escandalizou gerações de leitores no século XIX e ainda 
hoje desperta discussões polêmicas. O escândalo do relato minucioso de uma 
relação extraconjugal de uma mulher adúltera é acrescido pelo retrato decadente 
generalizado da sociedade portuguesa de meados de 1870, já que não há no livro 
um único personagem com o qual o leitor queira identificar-se.

Em linhas gerais, O primo Basílio mistura elementos romanescos, como o adultério 
e a chantagem, à crítica social. Luísa, uma jovem senhora lisboeta, vê-se subita-
mente livre, uma vez que o marido, Jorge, é obrigado a passar uma temporada no 
Alentejo por motivos profissionais. Como que temendo tal liberdade, Jorge alerta 
Sebastião, seu melhor amigo e quase vizinho, que zele por Luísa, considerada por 
ambos como frágil e ingênua.

Como se não bastasse a súbita liberdade, Luísa recebe a visita de seu primo e 
ex-namorado, que se sente atraído por ela. Além de mover-lhe a vaidade, isso des-
perta seus desejos, alimentados pela leitura de romances românticos, de vivenciar 
aventuras amorosas para além de seu morno casamento. Influenciada também por 
uma amiga de infância, Leopoldina, que tinha vários amantes, Luísa não resiste e se 
entrega a Basílio e a um delicioso turbilhão de sensações, que logo revela seu lado 
amargo: Juliana, uma das empregadas domésticas da casa, rouba uma das cartas 
que a patroa escrevia ao amante e passa a chantageá-la. Ela odeia todas as patroas, 
que sempre se mostraram exploradoras e cruéis, e não apenas se compraz com o 
tormento de Luísa, como se alegra com a possibilidade de conseguir algum dinhei-
ro que lhe garantisse comprar uma casa, quem sabe montar um pequeno negócio, 
ou até ter uma empregada!

Poderíamos, a princípio, pensar que, se há Basílios e Luísas – homens e mulhe-
res fúteis, ociosos, egoístas – há também Julianas, pobres empregadas exploradas, 
e Sebastiãos, fiéis e generosos para com os amigos, e Jorges, que confiam em suas 
esposas. Porém, Juliana não chega a transformar seu ódio pelas patroas em uma 
aversão à exploração e à opressão – ao contrário, ela queria apenas passar de opri-
mida à opressora e exerce sadicamente seu domínio sobre Luísa. Sebastião, por 
sua vez, confia tanto em Luísa que beira ao ridículo na sua ingenuidade, e Jorge, 
que, no capítulo II, brada que mataria uma adúltera sem pestanejar, por um “dever 
moral”, pela honra, promete perdoar e esquecer tudo, no leito de morte de Luísa.

Em suma, os que poderiam despertar a simpatia dos leitores se mostram tolos e 
covardes, de forma que não há saída no retrato que Eça de Queirós faz da medio-
cridade e hipocrisia da burguesia lisboeta de seu tempo. E talvez seja isso que tenha 
escandalizado os leitores: não bastava que a adúltera, ao final, tivesse o seu castigo, 
se toda a sociedade decadente ao seu redor continuava igual. Não há alívio para o 
leitor, nem restabelecimento da ordem – e sim o retrato do real, sem maquiagens.

lisboeta, criticando a ociosidade feminina, a educação romântica, o moralismo e 
a hipocrisia das relações, sobretudo em torno de instituições como o casamento. 
Uma sugestão para evidenciar isso é a leitura detalhada do capítulo II, em que se 
narra a cavaqueira, isto é, uma reunião de amigos na casa de Jorge, em que se apre-
sentam os personagens secundários. É interessante observar como se descrevem 
os personagens: de forma caricata, evidenciando-lhes os defeitos e idiossincra-
sias, bem como as relações sociais e valores morais da sociedade lisboeta do final 
do século XIX.

 O drama e o romance — No mesmo episódio da cavaqueira, no capítulo II, 
apresenta-se um personagem que sintetiza a crítica à literatura romântica: 
Ernesto Ledesma, conhecido pelos íntimos como Ernestinho, que fala aos 
amigos sobre conflitos com o produtor de sua mais recente obra, o drama 
Honra e Paixão. Além da representação negativa da literatura romântica, esse tre-
cho é importante porque o drama de Ernestinho coloca em pauta o principal 
assunto da obra – o adultério feminino. Sugerimos que se retome em sala de 
aula a leitura do capítulo II, em que o drama é mencionado pela primeira vez; 
do capítulo IX, em que Luísa tem um sonho em que ela está no teatro e faz o 
papel da adúltera da peça de Ernestinho; e do capítulo XV, em que Luísa está 
morrendo e Jorge jura que a ama e perdoa. É interessante contrapor essa cena 
à reação de Jorge ao drama de Ernestinho, no capítulo II, pois nesta cena ele 
apresenta repulsa ao final da peça, em que o marido traído perdoa a esposa 
adúltera, ao invés de matá-la. É exatamente isso que Jorge fará, e isso evidencia 
o “moralismo de fachada”, que tanto ele como a sociedade onde vive exibem.

 O romance de tese: premissas do adultério  — Além de Flaubert, Eça 
de Queirós também é influenciado pelo autor Émile Zola, precursor do 
Naturalismo, movimento estético próximo ao Realismo. Influenciado pelas teo-
rias darwinistas e positivistas, Zola atribui à literatura um engajamento com a 
ciência, comparando a atividade do romancista à do médico: assim como este 
mexe com o corpo enfermo, imundo e nauseante, o romancista devia abordar 
os aspectos patológicos do comportamento humano e social, de forma que 
seus romances fossem um “laboratório” onde se fizessem investigações sobre 
as causas dos problemas sociais. O romance experimental também ficou co-
nhecido como romance de tese por expor as explicações dos autores sobre tais 
comportamentos doentios, comumente baseadas no determinismo, ou seja, a 
crença de que a hereditariedade ou a raça, o meio e o momento histórico de-
terminavam o caráter dos indivíduos. Sugerimos assim a análise dos primeiros 
capítulos, ressaltando-se as “premissas do adultério” (isto é, as situações que 
determinam o comportamento dos personagens, especialmente, de Luísa) que 
aparecem neles: educação romântica, ociosidade, casamento por conveniência, 
amizade com uma mulher que tem amantes (Leopoldina), retorno do ex-
-namorado da adolescência, ausência do marido. Essas premissas resumem as 
causas que levam Luísa ao relacionamento com Basílio, as quais evidenciam a 
influência do meio sobre o indivíduo.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

O primo Basílio, de Eça de Queirós, e ao mesmo tempo preparar o estudante para os 
exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as alternativas 
corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo do exercício.

 1a fase

Leia o trecho abaixo para responder às questões 1 a 3:

Ultimamente trazia em ensaios nas Variedades uma obra considerável, um drama 
em cinco atos, a Honra e Paixão. […] Ernestinho, de pé, excitado, com um bolo de 
ovos na ponta dos dedos, explicou:
– O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. 
Foi um espanto:
– Ora essa! é extraordinário! Por quê?
– Então! – exclamou Ernestinho encolhendo os ombros – diz que o público que 
não gosta! Que não são coisas cá para o nosso país…
[…]
No entanto o Conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência; tinha-lhe posto 
a mão no ombro paternalmente, e com uma voz persuasiva:
– Dá mais alegria à peça, Sr. Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair 
o expectador aliviado! […]
E, então, invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o bom Ernesto devia 
perdoar?
– Eu, Conselheiro? De modo nenhum. Sou pela morte. Sou inteiramente pela 
morte. E exijo que a mates, Ernestinho!
D. Felicidade acudiu, toda bondosa:
– Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele então que é um coração de anjo!
– Está enganada, D. Felicidade – disse Jorge, de pé diante dela. – Falo sério e sou 
uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas 
que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa 
da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! 
Mata-a! É um princípio de família. Mata-a quanto antes!
– Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma – gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira.
O Conselheiro, então, interveio grave:
– Não – disse – não creio que o nosso Jorge fale sério. É muito instruído para 
ter ideias tão…
Hesitou, procurou o adjetivo. […]
– … tão anticivilizadoras.
– Pois está enganado, Conselheiro, tenho-as – afirmou Jorge. – São as minhas 
ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da 
vida real, se o Ernesto visse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher…
– Oh, Jorge! – disseram repreensivamente.
– … Bem, suponhamos se ele mo viesse dizer, eu respondia-lhe o mesmo. Dou 
a minha palavra de honra, que lhe respondia mesmo: Mata-a!
[…]

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

d) A postura de Luísa nesse trecho é absolutamente cínica, uma vez que já 
mantém uma relação adúltera com seu primo Basílio. 

e) Julião, dando a lapiseira a Ernestinho para “matar a adúltera”, demonstra 
seu apoio a Jorge, o que não contradiz sua postura conservadora durante 
todo o romance.

Nesse momento da narrativa, Luísa ainda não mantém relações com Basílio nem é assassinada por 
Jorge ao final da narrativa. O comportamento deste não é criticado no trecho como um todo, apenas sua 
opinião é reprovada por alguns personagens, como o Conselheiro Acácio. O gesto de Julião é irônico e não 
sinal de uma postura conservadora do personagem.

3. Sobre o episódio transcrito, assinale a alternativa incorreta:

a) A reunião dos amigos na casa de Jorge é um recurso do narrador para apre-
sentar os personagens secundários do romance, que se configuram como 
tipos, ou seja, representações de um grupo ou classe social.

b) Por meio da peça de Ernesto Ledesma, Eça de Queirós já antecipa um dos 
temas principais da obra, o adultério feminino.

c) Com essa cena, o narrador evidencia o caráter bajulador de Jorge, já que ele 
sempre concorda com o Conselheiro Acácio.

d) A cena revela a distância entre a aparência e a essência dos personagens, 
principalmente ao se comparar as opiniões de Jorge com suas atitudes no 
final do romance.

e) Os diálogos da cena revelam opiniões comuns da sociedade portuguesa do 
século XIX, tanto em relação à arte quanto à honra familiar.

Jorge não possui um caráter bajulador e, ao contrário de concordar com o Conselheiro Acácio, discorda 
veementemente dele. 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 4 e 5:

– A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era! Queria 
pedir ao primo da senhora que me ajudasse! Estou cansada de trabalhar, e quero 
meu descanso. Não ia fazer escândalo; o que desejava é que ele me ajudasse… 
Mandei ao hotel esta tarde… O primo da senhora tinha desarvorado! Tinha ido 
para o lado dos Olivais, para o inferno! E o criado ia à noite com as malas. Mas 
a senhora pensa que me logram? – E retomada pela sua cólera, batendo com o 
punho furiosamente na mesa: – Raios me partam, se não houver uma desgraça 
nesta casa, que há de ser falada em Portugal!
– Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? – disse Luísa, erguendo-se direita, 
diante dela.
Juliana ficou um momento interdita.
– A senhora me dá seiscentos mil-réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, 
impertigando-se.
– Seiscentos mil-réis! Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil-réis?
– Ao inferno! – gritou Juliana. – Ou me dá seiscentos mil réis, ou tão certo como 
eu estar aqui, seu marido há de ler as cartas.

4 5 6 7 832

Luísa bordava, calada; a luz do candeeiro, abatida pelo abat-jour, dava aos seus 
cabelos tons de um louro quente, resvalava sobre a sua testa branca como sobre 
um marfim muito polido.
– Que dizes tu a isto? – disse-lhe D. Felicidade.
Ela ergueu o rosto, risonha, encolheu os ombros…

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 44.

1. No capítulo II de O primo Basílio, narra-se uma reunião na casa de Jorge e Luísa, 
em que a maioria dos personagens aparece, pela primeira vez, na narrativa. Sobre 
elas, julgue as afirmações abaixo:

I – D. Felicidade, amiga da falecida mãe de Luísa, como uma solteirona que 
mal consegue conter seus desejos, comicamente representados em sua tara 
pela calva do Conselheiro Acácio.

II – O Conselheiro Acácio representa o artificialismo e o pedantismo das insti-
tuições oficiais de Portugal, representados sobretudo por seu hábito de usar 
palavras raras e fazer citações de autores consagrados.

III – Julião representa as elites portuguesas ociosas: herdeiro de uma grande 
fortuna construída em latifúndios, ele se forma médico, mas não exerce a 
profissão.

IV – Ernesto Ledesma é um alter ego de Eça de Queirós, representando os 
artistas realistas que não se conformam com o sentimentalismo do teatro 
lisboeta do século XIX.

Estão corretas as afirmações:

a) I, II, III e IV
b) I, II e III
c) I e II
d) II e III
e) III e IV

As afirmações III e IV estão incorretas: Julião não é um representante das elites; é um médico malsuce-
dido que inveja a posição financeira de Jorge, seu primo. Por sua vez, Ernesto Ledesma representa os poetas 
românticos e não pode ser considerado um alter ego do autor.

2. Assinale a alternativa correta sobre o trecho da página anterior:

a) O trecho transcrito funciona como uma premissa da narrativa, uma vez que 
coloca o desfecho trágico do assassinato de Luísa pelo marido.

b) O trecho deixa explícita uma das principais características da escola natu-
ralista: a crítica à literatura romântica e às relações desta com o mercado, 
uma vez que Ernestinho adequa seu drama ao gosto do produtor.

c) O trecho deixa explícita a crítica ao ponto de vista de Jorge: o “lavar a honra 
com sangue”, que é considerado atrasado e “anticivilizador”.

O primo Basílio — sugestões  
de abordagem 

Caro professor,
Aproveite o contato dos alunos com o romance O primo Basílio para aprofundar 

um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o contexto em 
que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que podem ser 
abordadas em sala de aula.

 Eça de Queirós e o Realismo francês  — Eça de Queirós é um dos romancis-
tas mais famosos de Portugal, comumente definido com o rótulo “realista”. 
O Realismo, enquanto movimento estético, surge na França em meados do 
século XIX, e vai influenciar a chamada “geração de 70” em Portugal, isto é, os 
escritores que, em 1870, em Lisboa, formam as Conferências do Cassino Lisbonense. 
Um de seus precursores foi Gustave Flaubert, e é importante apresentar aos 
alunos sua mais conhecida obra, Madame Bovary (1857), pois ela influenciou 
diretamente O primo Basílio. Luísa é a “Emma Bovary portuguesa”: ambas são 
educadas de forma romântica e sentimental; ociosas e entediadas com a vida 
pequeno-burguesa e o casamento, procuram em relações adúlteras alguma 
emoção que lhes motive. O professor pode levar para sala de aula trechos de 
Madame Bovary e fazer uma leitura comparada com trechos de O primo Basílio. 

 Realismo e Naturalismo  — A partir da abordagem da influência de Flaubert 
sobre Eça de Queirós, sugerimos uma análise do romance O primo Basílio a fim 
de evidenciar as características de um romance realista. Questione os alunos sobre 
quem eles classificariam como protagonista e antagonista do romance. Caso eles 
definam algum personagem nessas categorias, mostre que os exemplos não se en-
caixam nem como “mocinhos”, nem como “vilões” pelo fato de não haver mani- 
queísmo nem heróis que redimam o comportamento vil da maioria no livro. Em 
outras palavras, não há idealização (nem dos personagens, nem do amor, nem da 
realidade) – ou seja, a proposta realista não é representar o ideal, mas o real. Em uma 
visão cética do mundo, não há personagens bons; quase não há relações humanas 
genuínas, que não se baseiem em interesses; não há final feliz que puna o egoísmo 
ou a maldade e alivie o leitor. E, sobretudo, a narrativa se apresenta de forma ob-
jetiva, distanciada, em descrições minuciosas, de forma a incitar a análise e não a 
comoção dos leitores. Todas estas são características do romance realista.

 Cenas da vida portuguesa  — Aproveite a análise do tópico anterior para apre-
sentar aos alunos as fases da obra de Eça de Queirós, principalmente a segunda, 
quando o autor queria escrever uma coleção de romances intitulada “Cenas da 
vida portuguesa”, na qual pretendia retratar os mais variados aspectos da vida 
social portuguesa do final do século XIX. O primo Basílio é o segundo livro desta 
série e traz como subtítulo Episódio doméstico, no qual retrata a pequena burguesia 

O essencial de O primo Basílio,  
de Eça de Queirós 

Retrato sem maquiagem

Um dos romances portugueses mais conhecidos no Brasil e o mais famoso de Eça 
de Queirós, O primo Basílio escandalizou gerações de leitores no século XIX e ainda 
hoje desperta discussões polêmicas. O escândalo do relato minucioso de uma 
relação extraconjugal de uma mulher adúltera é acrescido pelo retrato decadente 
generalizado da sociedade portuguesa de meados de 1870, já que não há no livro 
um único personagem com o qual o leitor queira identificar-se.

Em linhas gerais, O primo Basílio mistura elementos romanescos, como o adultério 
e a chantagem, à crítica social. Luísa, uma jovem senhora lisboeta, vê-se subita-
mente livre, uma vez que o marido, Jorge, é obrigado a passar uma temporada no 
Alentejo por motivos profissionais. Como que temendo tal liberdade, Jorge alerta 
Sebastião, seu melhor amigo e quase vizinho, que zele por Luísa, considerada por 
ambos como frágil e ingênua.

Como se não bastasse a súbita liberdade, Luísa recebe a visita de seu primo e 
ex-namorado, que se sente atraído por ela. Além de mover-lhe a vaidade, isso des-
perta seus desejos, alimentados pela leitura de romances românticos, de vivenciar 
aventuras amorosas para além de seu morno casamento. Influenciada também por 
uma amiga de infância, Leopoldina, que tinha vários amantes, Luísa não resiste e se 
entrega a Basílio e a um delicioso turbilhão de sensações, que logo revela seu lado 
amargo: Juliana, uma das empregadas domésticas da casa, rouba uma das cartas 
que a patroa escrevia ao amante e passa a chantageá-la. Ela odeia todas as patroas, 
que sempre se mostraram exploradoras e cruéis, e não apenas se compraz com o 
tormento de Luísa, como se alegra com a possibilidade de conseguir algum dinhei-
ro que lhe garantisse comprar uma casa, quem sabe montar um pequeno negócio, 
ou até ter uma empregada!

Poderíamos, a princípio, pensar que, se há Basílios e Luísas – homens e mulhe-
res fúteis, ociosos, egoístas – há também Julianas, pobres empregadas exploradas, 
e Sebastiãos, fiéis e generosos para com os amigos, e Jorges, que confiam em suas 
esposas. Porém, Juliana não chega a transformar seu ódio pelas patroas em uma 
aversão à exploração e à opressão – ao contrário, ela queria apenas passar de opri-
mida à opressora e exerce sadicamente seu domínio sobre Luísa. Sebastião, por 
sua vez, confia tanto em Luísa que beira ao ridículo na sua ingenuidade, e Jorge, 
que, no capítulo II, brada que mataria uma adúltera sem pestanejar, por um “dever 
moral”, pela honra, promete perdoar e esquecer tudo, no leito de morte de Luísa.

Em suma, os que poderiam despertar a simpatia dos leitores se mostram tolos e 
covardes, de forma que não há saída no retrato que Eça de Queirós faz da medio-
cridade e hipocrisia da burguesia lisboeta de seu tempo. E talvez seja isso que tenha 
escandalizado os leitores: não bastava que a adúltera, ao final, tivesse o seu castigo, 
se toda a sociedade decadente ao seu redor continuava igual. Não há alívio para o 
leitor, nem restabelecimento da ordem – e sim o retrato do real, sem maquiagens.

lisboeta, criticando a ociosidade feminina, a educação romântica, o moralismo e 
a hipocrisia das relações, sobretudo em torno de instituições como o casamento. 
Uma sugestão para evidenciar isso é a leitura detalhada do capítulo II, em que se 
narra a cavaqueira, isto é, uma reunião de amigos na casa de Jorge, em que se apre-
sentam os personagens secundários. É interessante observar como se descrevem 
os personagens: de forma caricata, evidenciando-lhes os defeitos e idiossincra-
sias, bem como as relações sociais e valores morais da sociedade lisboeta do final 
do século XIX.

 O drama e o romance — No mesmo episódio da cavaqueira, no capítulo II, 
apresenta-se um personagem que sintetiza a crítica à literatura romântica: 
Ernesto Ledesma, conhecido pelos íntimos como Ernestinho, que fala aos 
amigos sobre conflitos com o produtor de sua mais recente obra, o drama 
Honra e Paixão. Além da representação negativa da literatura romântica, esse tre-
cho é importante porque o drama de Ernestinho coloca em pauta o principal 
assunto da obra – o adultério feminino. Sugerimos que se retome em sala de 
aula a leitura do capítulo II, em que o drama é mencionado pela primeira vez; 
do capítulo IX, em que Luísa tem um sonho em que ela está no teatro e faz o 
papel da adúltera da peça de Ernestinho; e do capítulo XV, em que Luísa está 
morrendo e Jorge jura que a ama e perdoa. É interessante contrapor essa cena 
à reação de Jorge ao drama de Ernestinho, no capítulo II, pois nesta cena ele 
apresenta repulsa ao final da peça, em que o marido traído perdoa a esposa 
adúltera, ao invés de matá-la. É exatamente isso que Jorge fará, e isso evidencia 
o “moralismo de fachada”, que tanto ele como a sociedade onde vive exibem.

 O romance de tese: premissas do adultério  — Além de Flaubert, Eça 
de Queirós também é influenciado pelo autor Émile Zola, precursor do 
Naturalismo, movimento estético próximo ao Realismo. Influenciado pelas teo-
rias darwinistas e positivistas, Zola atribui à literatura um engajamento com a 
ciência, comparando a atividade do romancista à do médico: assim como este 
mexe com o corpo enfermo, imundo e nauseante, o romancista devia abordar 
os aspectos patológicos do comportamento humano e social, de forma que 
seus romances fossem um “laboratório” onde se fizessem investigações sobre 
as causas dos problemas sociais. O romance experimental também ficou co-
nhecido como romance de tese por expor as explicações dos autores sobre tais 
comportamentos doentios, comumente baseadas no determinismo, ou seja, a 
crença de que a hereditariedade ou a raça, o meio e o momento histórico de-
terminavam o caráter dos indivíduos. Sugerimos assim a análise dos primeiros 
capítulos, ressaltando-se as “premissas do adultério” (isto é, as situações que 
determinam o comportamento dos personagens, especialmente, de Luísa) que 
aparecem neles: educação romântica, ociosidade, casamento por conveniência, 
amizade com uma mulher que tem amantes (Leopoldina), retorno do ex-
-namorado da adolescência, ausência do marido. Essas premissas resumem as 
causas que levam Luísa ao relacionamento com Basílio, as quais evidenciam a 
influência do meio sobre o indivíduo.

Exercícios 

Professor,
Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura da obra 

O primo Basílio, de Eça de Queirós, e ao mesmo tempo preparar o estudante para os 
exames vestibulares sobre esse tema. Observe que na primeira fase as alternativas 
corretas estão destacadas e as justificativas encontram-se logo abaixo do exercício.

 1a fase

Leia o trecho abaixo para responder às questões 1 a 3:

Ultimamente trazia em ensaios nas Variedades uma obra considerável, um drama 
em cinco atos, a Honra e Paixão. […] Ernestinho, de pé, excitado, com um bolo de 
ovos na ponta dos dedos, explicou:
– O que o empresário quer é que o marido lhe perdoe. 
Foi um espanto:
– Ora essa! é extraordinário! Por quê?
– Então! – exclamou Ernestinho encolhendo os ombros – diz que o público que 
não gosta! Que não são coisas cá para o nosso país…
[…]
No entanto o Conselheiro aconselhava a Ernestinho a clemência; tinha-lhe posto 
a mão no ombro paternalmente, e com uma voz persuasiva:
– Dá mais alegria à peça, Sr. Ledesma. O espectador sai mais aliviado. Deixe sair 
o expectador aliviado! […]
E, então, invocou a opinião de Jorge. Não lhe parecia que o bom Ernesto devia 
perdoar?
– Eu, Conselheiro? De modo nenhum. Sou pela morte. Sou inteiramente pela 
morte. E exijo que a mates, Ernestinho!
D. Felicidade acudiu, toda bondosa:
– Deixe falar, Sr. Ledesma. Está a brincar. E ele então que é um coração de anjo!
– Está enganada, D. Felicidade – disse Jorge, de pé diante dela. – Falo sério e sou 
uma fera! Se enganou o marido, sou pela morte. No abismo, na sala, na rua, mas 
que a mate. Posso lá consentir que, num caso desses, um primo meu, uma pessoa 
da minha família, do meu sangue, se ponha a perdoar como um lamecha! Não! 
Mata-a! É um princípio de família. Mata-a quanto antes!
– Aqui tem um lápis, Sr. Ledesma – gritou Julião, estendendo-lhe uma lapiseira.
O Conselheiro, então, interveio grave:
– Não – disse – não creio que o nosso Jorge fale sério. É muito instruído para 
ter ideias tão…
Hesitou, procurou o adjetivo. […]
– … tão anticivilizadoras.
– Pois está enganado, Conselheiro, tenho-as – afirmou Jorge. – São as minhas 
ideias. E aqui tem, se em lugar de se tratar de um final de ato, fosse um caso da 
vida real, se o Ernesto visse dizer-me: sabes, encontrei minha mulher…
– Oh, Jorge! – disseram repreensivamente.
– … Bem, suponhamos se ele mo viesse dizer, eu respondia-lhe o mesmo. Dou 
a minha palavra de honra, que lhe respondia mesmo: Mata-a!
[…]

O suplemento de leitura 

Ao editar os clássicos da literatura em língua portuguesa, a Editora Ática também 
se preocupa com a inserção escolar dessas obras, bem como com sua requisição 
nos vestibulares do país. Assim, além dos textos de apoio que integram a obra e 
facilitam seu estudo, foi elaborado um suplemento de leitura voltado aos estu-
dantes do Ensino Médio e àqueles que se preparam para o exame vestibular.

A maioria dos suplementos de leitura traz apenas questões que privilegiam a 
memorização, sem mencionar as características estruturais da obra e os processos 
estilísticos do autor. O suplemento de leitura da série Bom Livro, ao contrário,  
foi elaborado com o intuito de motivar a leitura analítica, que, além de notar 
aspectos relativos ao enredo e aos personagens, aprofunda o olhar para a forma 
literária e os aspectos temáticos relevantes da época a que pertenceu o autor, bem 
como para o diálogo destes com a contemporaneidade.

Atividades on-line

Para os estudantes que têm acesso à internet, a série Bom Livro disponibiliza o 
suplemento on-line.

Concebidos para simular uma prova de vestibular, os exercícios propostos 
para o aluno apresentam o mesmo nível de complexidade dos exames das 
principais instituições universitárias brasileiras, sendo, inclusive, reproduzidas 
algumas questões formuladas por elas. Divididos em 1a fase e 2a fase, os exercí-
cios da primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito 
para saber tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante  
que o professor oriente os alunos a resolver as questões como uma espécie de si-
mulado, e só depois consultem o gabarito.) A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e a essas respostas só o professor terá acesso. 
Nesse caso, o aluno deverá enviar as respostas por e-mail ou imprimi-las para 
serem corrigidas pelo professor.

Subsídios para o professor

O suplemento de leitura da série Bom Livro foi concebido não só para aferir a 
compreensão que os alunos tiveram da obra lida, mas também para prover o pro-
fessor de subsídios que possam enriquecer suas aulas. Assim, além de as respostas 
e os comentários aos exercícios servirem de ponto de partida para promover 
reflexões e debates em sala de aula, foram elaboradas algumas sugestões de abor-
dagem da obra em estudo, que trazem propostas de atividades e informações que 
o professor pode transmitir aos alunos.

Este suplemento, na forma de encarte, só será disponibilizado ao professor. Se os 
alunos não tiverem acesso à internet para responder às questões, você pode imprimi- 
-las (veja instruções no site <http://sites.aticascipione.com.br/bomlivro>) e distri-
buir para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra  
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

d) A postura de Luísa nesse trecho é absolutamente cínica, uma vez que já 
mantém uma relação adúltera com seu primo Basílio. 

e) Julião, dando a lapiseira a Ernestinho para “matar a adúltera”, demonstra 
seu apoio a Jorge, o que não contradiz sua postura conservadora durante 
todo o romance.

Nesse momento da narrativa, Luísa ainda não mantém relações com Basílio nem é assassinada por 
Jorge ao final da narrativa. O comportamento deste não é criticado no trecho como um todo, apenas sua 
opinião é reprovada por alguns personagens, como o Conselheiro Acácio. O gesto de Julião é irônico e não 
sinal de uma postura conservadora do personagem.

3. Sobre o episódio transcrito, assinale a alternativa incorreta:

a) A reunião dos amigos na casa de Jorge é um recurso do narrador para apre-
sentar os personagens secundários do romance, que se configuram como 
tipos, ou seja, representações de um grupo ou classe social.

b) Por meio da peça de Ernesto Ledesma, Eça de Queirós já antecipa um dos 
temas principais da obra, o adultério feminino.

c) Com essa cena, o narrador evidencia o caráter bajulador de Jorge, já que ele 
sempre concorda com o Conselheiro Acácio.

d) A cena revela a distância entre a aparência e a essência dos personagens, 
principalmente ao se comparar as opiniões de Jorge com suas atitudes no 
final do romance.

e) Os diálogos da cena revelam opiniões comuns da sociedade portuguesa do 
século XIX, tanto em relação à arte quanto à honra familiar.

Jorge não possui um caráter bajulador e, ao contrário de concordar com o Conselheiro Acácio, discorda 
veementemente dele. 

Leia o trecho abaixo para responder às questões 4 e 5:

– A senhora bem sabe que se eu guardei as cartas, para alguma coisa era! Queria 
pedir ao primo da senhora que me ajudasse! Estou cansada de trabalhar, e quero 
meu descanso. Não ia fazer escândalo; o que desejava é que ele me ajudasse… 
Mandei ao hotel esta tarde… O primo da senhora tinha desarvorado! Tinha ido 
para o lado dos Olivais, para o inferno! E o criado ia à noite com as malas. Mas 
a senhora pensa que me logram? – E retomada pela sua cólera, batendo com o 
punho furiosamente na mesa: – Raios me partam, se não houver uma desgraça 
nesta casa, que há de ser falada em Portugal!
– Quanto quer você pelas cartas, sua ladra? – disse Luísa, erguendo-se direita, 
diante dela.
Juliana ficou um momento interdita.
– A senhora me dá seiscentos mil-réis, ou eu não largo os papéis! – respondeu, 
impertigando-se.
– Seiscentos mil-réis! Onde quer você que eu vá buscar seiscentos mil-réis?
– Ao inferno! – gritou Juliana. – Ou me dá seiscentos mil réis, ou tão certo como 
eu estar aqui, seu marido há de ler as cartas.



11 12 13109

Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

EÇA DE QUEIRÓS

O primo Basílio 

[…]
Juliana ia se exaltando com a mesma violência de sua voz. E as lembranças das 
fadigas, das humilhações, vinham atear-lhe a raiva, como achas numa fogueira:
– Pois que lhe parece? – exclamava. – Não que eu coma os restos e a senhora 
os bons-bocados! […] A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia! A 
percevejada é tanto que tenho de dormir quase vestida! […] Uma criada! A 
criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me 
a minha vez – e dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. – Quem manda 
agora, sou eu!

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 219-220.

4. O trecho apresenta uma fala de Juliana, personagem que:

a) se diferencia de todos os outros personagens, pois é a única pessoa que tem 
boas intenções.

b) desafia o padrão maniqueísta em que se apresentam os demais persona-
gens, já que, apesar de roubar Luísa, é muito generosa.

c) representa o ponto de vista das classes exploradas que procuram soluções 
individuais, e não coletivas, para se livrarem da opressão.

d) apresenta o ódio e a inveja como molas propulsoras da revolução social, já 
que ela defende os interesses de outras empregadas domésticas.

e) personifica a crítica às empregadas domésticas, vistas como seres inferiores 
e pérfidos, que se aproveitam da intimidade doméstica para destruir a vida 
dos patrões.

Juliana, assim como todos os demais personagens, rompe com o maniqueísmo, já que sua exploração 
justifica a chantagem com que ameaça a patroa; porém, ao mesmo tempo, Juliana é invejosa e egoísta, 
pensando em uma solução individual para se libertar da exploração, não se importando minimamente 
que outras permaneçam nesta condição. Porém, o autor não a utiliza para criticar diretamente as em-
pregadas domésticas (e sim a exploração de que são vítimas).

5. Sobre o conflito apresentado no diálogo transcrito, assinale a alternativa correta:

a) Juliana é uma forte propulsora do enredo do romance, já que é a partir do 
roubo das cartas que se estabelece o conflito principal da narrativa.

b) A partir deste diálogo, o conflito aumenta em uma tensão crescente que 
culmina no crime em que Luísa matará Juliana ao final do romance.

c) O diálogo revela a existência de um conflito doméstico que não apresenta 
qualquer relação com o contexto social da época.

d) O trecho apresenta o momento em que o conflito entre Luísa e Juliana co-
meça, uma vez que, antes do roubo das cartas, elas eram amigas.

e) As reações de Luísa e Juliana revelam a empatia do autor com a primeira, 
representando-a como vítima das crueldades da empregada.

O conflito entre as duas personagens se apresenta desde o primeiro capítulo, já que ambas nutrem an-
tipatia uma pela outra; porém, esse conflito não leva ao assassinato de Juliana, que morre de problemas 

cardíacos. O autor não revela empatia com Luísa, e sim apresenta a exploração de Juliana, evidenciando 
a situação das empregadas domésticas no final do século XIX.

6. Sobre a relação entre o trecho e o desfecho do romance, pode-se afirmar que:

a) O trecho antecipa o final do romance, em que Luísa mata Juliana para reaver 
as cartas.

b) O final do romance se configura como um anticlímax em relação ao trecho, 
pois Juliana desiste da chantagem e ajuda Luísa durante sua doença.

c) O trecho antecipa a inversão dos papéis no final do romance, em que Juliana 
passa a mandar na casa e desfrutar das coisas de Luísa, enquanto esta faz o 
trabalho doméstico.

d) O final do romance apresenta a frustração dos planos de Juliana, o que não 
significa a felicidade de Luísa – ambas as mulheres são punidas por suas 
atitudes.

e) O trecho não apresenta qualquer relação com o final da narrativa, pois a 
chantagem de Juliana não consiste em um fato importante para o enredo.

O trecho não antecipa o final do romance, pois nele, nem Juliana nem Luísa alcançam o que pre-
tendem: ambas são punidas com a morte por conta da perturbação emocional que o conflito a partir 
das cartas gera. A inversão de papéis mencionada em c ocorre antes do final da obra e termina com 
a morte de Juliana.

Leia o trecho abaixo, do romance O primo Basílio (p. 356-357), para responder à 
questão 7:

O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha 
deixado morrer por um tempo tão lindo! – Mas em resumo, sempre achara 
aquela vibração absurda…
Porque enfim fossem francos: que tinha ela? Não queria dizer mal […], mas 
a verdade é que não era uma amante chique; […] vivia numa casinhola; não 
possuía relações decentes; não tinha espírito; não tinha toilette… que diabo! Era 
um trambolho!
– Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa… – resmungou Basílio com 
a cabeça baixa.
– Sim, para isso, talvez. Como higiene! – disse Reinaldo com desdém. 
[…]
Ao fundo do Aterro voltaram; e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas 
suíças:
– De modo que estás sem mulher…
Basílio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte 
raspão no chão com a bengala:
– Que ferro! Podia ter trazido a Alphonsine!
E foram tomar Xerez à Taverna Inglesa.

7. O trecho acima consiste na última cena de O primo Basílio. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta:

a) A morte de Luísa pega ambos de surpresa porque não era comum que 
uma mulher jovem “se deixe morrer por um tempo tão lindo” – frase que 
evidencia a culpa de Basílio.

b) O silêncio de Basílio e a sua cabeça baixa revelam seu verdadeiro pesar pela 
morte de Luísa, a quem amava.

c) Basílio não lamenta a morte de Luísa, e sim o fato de ficar sem mulher 
durante sua estadia em Lisboa.

d) Basílio não lamenta a morte de Luísa como o visconde Reinaldo, já que até 
convida o amigo para tomar Xerez à Taverna Inglesa.

e) Basílio, ao afirmar que teria trazido Alphonsine se soubesse da morte de 
Luísa, sugere que as duas mulheres eram inimigas.

Nem Basílio nem Reinaldo lamentam verdadeiramente a morte de Luísa, conforme evidenciam as 
observações frívolas de ambos no trecho transcrito. Luísa e Alphonsine não se conhecem, muito menos 
são inimigas – a afirmação de Basílio sugere que, se soubesse da morte de Luísa, teria trazido consigo 
Alphonsine apenas para não ficar sem mulher durante sua estadia em Lisboa.

8. (Fuvest-SP) O primo Basílio pertence à fase dita REALISTA de seu autor, Eça de 
Queirós. É reconhecido, também, como um ROMANCE DE TESE – tipo de narrati-
va em que se demonstra uma ideia, em geral com intenção crítica e reformadora. 
Tendo em vista essas determinações gerais, é correto afirmar que, nesse romance:

a) o foco expressivo se concentra na anterioridade subjetiva das personagens, que 
se dão a conhecer por suas ideias e sentimentos, e não por suas falas ou ações.

b) as personagens se afastam de caracterizações típicas, tornando-se psicologi-
camente mais complexas e individualizadas.

c) a preferência é dada à narração direta, evitando-se recursos como a ironia, 
o suspense, o refinamento estilístico de períodos e frases.

d) o interesse pelas relações entre o homem e o meio amplia o espaço e as 
funções das descrições, tornadas mais minuciosas e significativas.

e) a narração de ações, a criação de enredos e as reflexões do narrador são 
amplamente substituídas pelo debate ideológico-moral entre Jorge e o 
Conselheiro Acácio.

As personagens do livro, ao contrário de uma complexa caracterização interior e psicológica, são tipos, 
e se dão a conhecer por suas ações e falas. A ironia e o refinamento estilístico são bastante presentes 
neste texto de Eça de Queirós, e o debate ideológico-moral entre Jorge e o Conselheiro Acácio é pontual 
(aparece no capítulo II), e não predominante.

9. (Fuvest-SP) Ao criticar O primo Basílio, Machado de Assis afirmou: “[…] a Luísa 
é um caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que 
uma pessoa moral.”

Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um ma-
nipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, 
determinando-lhe o modo de agir, são: 

a) Basílio e Juliana.
b) Jorge e Justina.
c) Jorge, Conselheiro Acácio e Juliana.
d) Basílio, Leopoldina e Conselheiro Acácio.
e) Jorge e Leopoldina.

Os personagens que determinam mais diretamente o modo de Luísa agir são Basílio (por meio da 
sedução) e Juliana (por meio da chantagem).

 2a fase

1. “Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa ba-
nheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer! Ou 
numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se, ouvindo música![…]

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao 
aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado, veio 
estender-se na “Voltaire”, quase deitada, e, com o gesto acariciador e amoroso 
dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada.

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês.

Em seu texto “Eça educador e aprendiz”, Maria Lúcia Dal Farra afirma que 
A atuação de Luísa se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de leitura. 
No trecho do romance acima transcrito, evidenciam-se características tanto desta 
formação quanto deste comportamento de leitura.

a) Cite essas características.

Nesse trecho, evidenciam-se a ociosidade da mulher burguesa (ou seja, Luísa não trabalha, não tem ocupa-
ções nem objetivos) e a frequente leitura de romances românticos, que lhe tornam excessivamente sonhadora. 

b) Como elas contribuem para a atuação, ou seja, influenciam as atitudes e o 
destino da personagem?

Por conta de sua ociosidade, Luísa entedia-se com sua vida e seu casamento, e, por sua personalidade 
romântica, envolve-se amorosamente com Basílio, por escapismo, sonhando em viver aventuras como as 
que lia nos romances.

2. (Unicamp-SP) No romance O primo Basílio, de Eça de Queirós, Ernestinho é 
autor de uma peça teatral que tematiza o adultério. Aconselhado por seu empre-
sário, decide que, na peça, o marido traído deve perdoar a esposa no final. No 
trecho a seguir, Ernestinho revela sua decisão a Luísa:

– Ah! esquecia-me de dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
– À condessa, à heroína! Exclamou Ernestinho.

– Ah!
– Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão viver no estrangeiro. 
É mais natural.

A primeira fala de Ernestinho pode ser interpretada de duas maneiras.

a) Quais são as duas interpretações?

A primeira interpretação é de que ele perdoou Luísa; a segunda, que ele perdoou a condessa, heroína da 
peça teatral que escrevera, Honra e Paixão.

b) Qual das duas foi a interpretação de Luísa?

Luísa interpretou da primeira forma: como se Ernestinho falasse que a perdoava.

c) Que fatos da vida de Luísa motivam essa interpretação da fala de Ernestinho?

O fato de Luísa estar mantendo relações extraconjugais com Basílio, seu antigo namorado, traindo seu 
marido, Jorge. Esse fato faz com que ela suponha momentaneamente que Ernestinho tenha descoberto que 
ela era adúltera, mas que a perdoara.

3. (Fuvest-SP) “Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e idealista 
− e apresentara a ideia de uma restauração literária, pela arte moral, pelo Realismo, 
pela arte experimental e racional”. (Eça de Queirós)

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios estéticos que iria pôr em 
prática no romance O primo Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente 
os elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.

a) Em O primo Basílio, qual a principal manifestação dessa condenação do roman-
tismo” e “da arte sensual e idealista”? Explique sucintamente.

A condenação do romantismo, da “arte sensual e idealista”, manifesta-se principalmente pela carac-
terização de Luísa como uma leitora voraz de romances românticos, que enfatizam nela uma visão 
sensual e idealizada do amor, que ela, não encontrando em seu casamento, busca na relação adúltera 
com Basílio.

b) Nesse mesmo romance, como se realiza o projeto de praticar uma “arte ex-
perimental e racional”?

Eça de Queirós realiza esse projeto a partir da construção de um microcosmo ficcional que refle-
tiria a sociedade lisboeta de seu tempo, no qual ele destaca a distância entre a visão idealizada de 
Luísa e a realidade. Dessa forma, o autor constrói cenas em que se evidenciam a frivolidade e a 
canalhice de Basílio, por exemplo, em oposição à descrição romantizada que corresponde ao olhar 
de Luísa sobre o ex-namorado e futuro amante (que aos seus olhos era uma síntese dos heróis dos 
romances que lera).

Este suplemento é parte integrante da obra O primo Basílio. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

EÇA DE QUEIRÓS

O primo Basílio 

[…]
Juliana ia se exaltando com a mesma violência de sua voz. E as lembranças das 
fadigas, das humilhações, vinham atear-lhe a raiva, como achas numa fogueira:
– Pois que lhe parece? – exclamava. – Não que eu coma os restos e a senhora 
os bons-bocados! […] A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia! A 
percevejada é tanto que tenho de dormir quase vestida! […] Uma criada! A 
criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me 
a minha vez – e dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. – Quem manda 
agora, sou eu!

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 219-220.

4. O trecho apresenta uma fala de Juliana, personagem que:

a) se diferencia de todos os outros personagens, pois é a única pessoa que tem 
boas intenções.

b) desafia o padrão maniqueísta em que se apresentam os demais persona-
gens, já que, apesar de roubar Luísa, é muito generosa.

c) representa o ponto de vista das classes exploradas que procuram soluções 
individuais, e não coletivas, para se livrarem da opressão.

d) apresenta o ódio e a inveja como molas propulsoras da revolução social, já 
que ela defende os interesses de outras empregadas domésticas.

e) personifica a crítica às empregadas domésticas, vistas como seres inferiores 
e pérfidos, que se aproveitam da intimidade doméstica para destruir a vida 
dos patrões.

Juliana, assim como todos os demais personagens, rompe com o maniqueísmo, já que sua exploração 
justifica a chantagem com que ameaça a patroa; porém, ao mesmo tempo, Juliana é invejosa e egoísta, 
pensando em uma solução individual para se libertar da exploração, não se importando minimamente 
que outras permaneçam nesta condição. Porém, o autor não a utiliza para criticar diretamente as em-
pregadas domésticas (e sim a exploração de que são vítimas).

5. Sobre o conflito apresentado no diálogo transcrito, assinale a alternativa correta:

a) Juliana é uma forte propulsora do enredo do romance, já que é a partir do 
roubo das cartas que se estabelece o conflito principal da narrativa.

b) A partir deste diálogo, o conflito aumenta em uma tensão crescente que 
culmina no crime em que Luísa matará Juliana ao final do romance.

c) O diálogo revela a existência de um conflito doméstico que não apresenta 
qualquer relação com o contexto social da época.

d) O trecho apresenta o momento em que o conflito entre Luísa e Juliana co-
meça, uma vez que, antes do roubo das cartas, elas eram amigas.

e) As reações de Luísa e Juliana revelam a empatia do autor com a primeira, 
representando-a como vítima das crueldades da empregada.

O conflito entre as duas personagens se apresenta desde o primeiro capítulo, já que ambas nutrem an-
tipatia uma pela outra; porém, esse conflito não leva ao assassinato de Juliana, que morre de problemas 

cardíacos. O autor não revela empatia com Luísa, e sim apresenta a exploração de Juliana, evidenciando 
a situação das empregadas domésticas no final do século XIX.

6. Sobre a relação entre o trecho e o desfecho do romance, pode-se afirmar que:

a) O trecho antecipa o final do romance, em que Luísa mata Juliana para reaver 
as cartas.

b) O final do romance se configura como um anticlímax em relação ao trecho, 
pois Juliana desiste da chantagem e ajuda Luísa durante sua doença.

c) O trecho antecipa a inversão dos papéis no final do romance, em que Juliana 
passa a mandar na casa e desfrutar das coisas de Luísa, enquanto esta faz o 
trabalho doméstico.

d) O final do romance apresenta a frustração dos planos de Juliana, o que não 
significa a felicidade de Luísa – ambas as mulheres são punidas por suas 
atitudes.

e) O trecho não apresenta qualquer relação com o final da narrativa, pois a 
chantagem de Juliana não consiste em um fato importante para o enredo.

O trecho não antecipa o final do romance, pois nele, nem Juliana nem Luísa alcançam o que pre-
tendem: ambas são punidas com a morte por conta da perturbação emocional que o conflito a partir 
das cartas gera. A inversão de papéis mencionada em c ocorre antes do final da obra e termina com 
a morte de Juliana.

Leia o trecho abaixo, do romance O primo Basílio (p. 356-357), para responder à 
questão 7:

O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha 
deixado morrer por um tempo tão lindo! – Mas em resumo, sempre achara 
aquela vibração absurda…
Porque enfim fossem francos: que tinha ela? Não queria dizer mal […], mas 
a verdade é que não era uma amante chique; […] vivia numa casinhola; não 
possuía relações decentes; não tinha espírito; não tinha toilette… que diabo! Era 
um trambolho!
– Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa… – resmungou Basílio com 
a cabeça baixa.
– Sim, para isso, talvez. Como higiene! – disse Reinaldo com desdém. 
[…]
Ao fundo do Aterro voltaram; e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas 
suíças:
– De modo que estás sem mulher…
Basílio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte 
raspão no chão com a bengala:
– Que ferro! Podia ter trazido a Alphonsine!
E foram tomar Xerez à Taverna Inglesa.

7. O trecho acima consiste na última cena de O primo Basílio. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta:

a) A morte de Luísa pega ambos de surpresa porque não era comum que 
uma mulher jovem “se deixe morrer por um tempo tão lindo” – frase que 
evidencia a culpa de Basílio.

b) O silêncio de Basílio e a sua cabeça baixa revelam seu verdadeiro pesar pela 
morte de Luísa, a quem amava.

c) Basílio não lamenta a morte de Luísa, e sim o fato de ficar sem mulher 
durante sua estadia em Lisboa.

d) Basílio não lamenta a morte de Luísa como o visconde Reinaldo, já que até 
convida o amigo para tomar Xerez à Taverna Inglesa.

e) Basílio, ao afirmar que teria trazido Alphonsine se soubesse da morte de 
Luísa, sugere que as duas mulheres eram inimigas.

Nem Basílio nem Reinaldo lamentam verdadeiramente a morte de Luísa, conforme evidenciam as 
observações frívolas de ambos no trecho transcrito. Luísa e Alphonsine não se conhecem, muito menos 
são inimigas – a afirmação de Basílio sugere que, se soubesse da morte de Luísa, teria trazido consigo 
Alphonsine apenas para não ficar sem mulher durante sua estadia em Lisboa.

8. (Fuvest-SP) O primo Basílio pertence à fase dita REALISTA de seu autor, Eça de 
Queirós. É reconhecido, também, como um ROMANCE DE TESE – tipo de narrati-
va em que se demonstra uma ideia, em geral com intenção crítica e reformadora. 
Tendo em vista essas determinações gerais, é correto afirmar que, nesse romance:

a) o foco expressivo se concentra na anterioridade subjetiva das personagens, que 
se dão a conhecer por suas ideias e sentimentos, e não por suas falas ou ações.

b) as personagens se afastam de caracterizações típicas, tornando-se psicologi-
camente mais complexas e individualizadas.

c) a preferência é dada à narração direta, evitando-se recursos como a ironia, 
o suspense, o refinamento estilístico de períodos e frases.

d) o interesse pelas relações entre o homem e o meio amplia o espaço e as 
funções das descrições, tornadas mais minuciosas e significativas.

e) a narração de ações, a criação de enredos e as reflexões do narrador são 
amplamente substituídas pelo debate ideológico-moral entre Jorge e o 
Conselheiro Acácio.

As personagens do livro, ao contrário de uma complexa caracterização interior e psicológica, são tipos, 
e se dão a conhecer por suas ações e falas. A ironia e o refinamento estilístico são bastante presentes 
neste texto de Eça de Queirós, e o debate ideológico-moral entre Jorge e o Conselheiro Acácio é pontual 
(aparece no capítulo II), e não predominante.

9. (Fuvest-SP) Ao criticar O primo Basílio, Machado de Assis afirmou: “[…] a Luísa 
é um caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que 
uma pessoa moral.”

Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um ma-
nipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, 
determinando-lhe o modo de agir, são: 

a) Basílio e Juliana.
b) Jorge e Justina.
c) Jorge, Conselheiro Acácio e Juliana.
d) Basílio, Leopoldina e Conselheiro Acácio.
e) Jorge e Leopoldina.

Os personagens que determinam mais diretamente o modo de Luísa agir são Basílio (por meio da 
sedução) e Juliana (por meio da chantagem).

 2a fase

1. “Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa ba-
nheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer! Ou 
numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se, ouvindo música![…]

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao 
aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado, veio 
estender-se na “Voltaire”, quase deitada, e, com o gesto acariciador e amoroso 
dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada.

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês.

Em seu texto “Eça educador e aprendiz”, Maria Lúcia Dal Farra afirma que 
A atuação de Luísa se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de leitura. 
No trecho do romance acima transcrito, evidenciam-se características tanto desta 
formação quanto deste comportamento de leitura.

a) Cite essas características.

Nesse trecho, evidenciam-se a ociosidade da mulher burguesa (ou seja, Luísa não trabalha, não tem ocupa-
ções nem objetivos) e a frequente leitura de romances românticos, que lhe tornam excessivamente sonhadora. 

b) Como elas contribuem para a atuação, ou seja, influenciam as atitudes e o 
destino da personagem?

Por conta de sua ociosidade, Luísa entedia-se com sua vida e seu casamento, e, por sua personalidade 
romântica, envolve-se amorosamente com Basílio, por escapismo, sonhando em viver aventuras como as 
que lia nos romances.

2. (Unicamp-SP) No romance O primo Basílio, de Eça de Queirós, Ernestinho é 
autor de uma peça teatral que tematiza o adultério. Aconselhado por seu empre-
sário, decide que, na peça, o marido traído deve perdoar a esposa no final. No 
trecho a seguir, Ernestinho revela sua decisão a Luísa:

– Ah! esquecia-me de dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
– À condessa, à heroína! Exclamou Ernestinho.

– Ah!
– Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão viver no estrangeiro. 
É mais natural.

A primeira fala de Ernestinho pode ser interpretada de duas maneiras.

a) Quais são as duas interpretações?

A primeira interpretação é de que ele perdoou Luísa; a segunda, que ele perdoou a condessa, heroína da 
peça teatral que escrevera, Honra e Paixão.

b) Qual das duas foi a interpretação de Luísa?

Luísa interpretou da primeira forma: como se Ernestinho falasse que a perdoava.

c) Que fatos da vida de Luísa motivam essa interpretação da fala de Ernestinho?

O fato de Luísa estar mantendo relações extraconjugais com Basílio, seu antigo namorado, traindo seu 
marido, Jorge. Esse fato faz com que ela suponha momentaneamente que Ernestinho tenha descoberto que 
ela era adúltera, mas que a perdoara.

3. (Fuvest-SP) “Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e idealista 
− e apresentara a ideia de uma restauração literária, pela arte moral, pelo Realismo, 
pela arte experimental e racional”. (Eça de Queirós)

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios estéticos que iria pôr em 
prática no romance O primo Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente 
os elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.

a) Em O primo Basílio, qual a principal manifestação dessa condenação do roman-
tismo” e “da arte sensual e idealista”? Explique sucintamente.

A condenação do romantismo, da “arte sensual e idealista”, manifesta-se principalmente pela carac-
terização de Luísa como uma leitora voraz de romances românticos, que enfatizam nela uma visão 
sensual e idealizada do amor, que ela, não encontrando em seu casamento, busca na relação adúltera 
com Basílio.

b) Nesse mesmo romance, como se realiza o projeto de praticar uma “arte ex-
perimental e racional”?

Eça de Queirós realiza esse projeto a partir da construção de um microcosmo ficcional que refle-
tiria a sociedade lisboeta de seu tempo, no qual ele destaca a distância entre a visão idealizada de 
Luísa e a realidade. Dessa forma, o autor constrói cenas em que se evidenciam a frivolidade e a 
canalhice de Basílio, por exemplo, em oposição à descrição romantizada que corresponde ao olhar 
de Luísa sobre o ex-namorado e futuro amante (que aos seus olhos era uma síntese dos heróis dos 
romances que lera).

Este suplemento é parte integrante da obra O primo Basílio. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

EÇA DE QUEIRÓS

O primo Basílio 

[…]
Juliana ia se exaltando com a mesma violência de sua voz. E as lembranças das 
fadigas, das humilhações, vinham atear-lhe a raiva, como achas numa fogueira:
– Pois que lhe parece? – exclamava. – Não que eu coma os restos e a senhora 
os bons-bocados! […] A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia! A 
percevejada é tanto que tenho de dormir quase vestida! […] Uma criada! A 
criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me 
a minha vez – e dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. – Quem manda 
agora, sou eu!

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 219-220.

4. O trecho apresenta uma fala de Juliana, personagem que:

a) se diferencia de todos os outros personagens, pois é a única pessoa que tem 
boas intenções.

b) desafia o padrão maniqueísta em que se apresentam os demais persona-
gens, já que, apesar de roubar Luísa, é muito generosa.

c) representa o ponto de vista das classes exploradas que procuram soluções 
individuais, e não coletivas, para se livrarem da opressão.

d) apresenta o ódio e a inveja como molas propulsoras da revolução social, já 
que ela defende os interesses de outras empregadas domésticas.

e) personifica a crítica às empregadas domésticas, vistas como seres inferiores 
e pérfidos, que se aproveitam da intimidade doméstica para destruir a vida 
dos patrões.

Juliana, assim como todos os demais personagens, rompe com o maniqueísmo, já que sua exploração 
justifica a chantagem com que ameaça a patroa; porém, ao mesmo tempo, Juliana é invejosa e egoísta, 
pensando em uma solução individual para se libertar da exploração, não se importando minimamente 
que outras permaneçam nesta condição. Porém, o autor não a utiliza para criticar diretamente as em-
pregadas domésticas (e sim a exploração de que são vítimas).

5. Sobre o conflito apresentado no diálogo transcrito, assinale a alternativa correta:

a) Juliana é uma forte propulsora do enredo do romance, já que é a partir do 
roubo das cartas que se estabelece o conflito principal da narrativa.

b) A partir deste diálogo, o conflito aumenta em uma tensão crescente que 
culmina no crime em que Luísa matará Juliana ao final do romance.

c) O diálogo revela a existência de um conflito doméstico que não apresenta 
qualquer relação com o contexto social da época.

d) O trecho apresenta o momento em que o conflito entre Luísa e Juliana co-
meça, uma vez que, antes do roubo das cartas, elas eram amigas.

e) As reações de Luísa e Juliana revelam a empatia do autor com a primeira, 
representando-a como vítima das crueldades da empregada.

O conflito entre as duas personagens se apresenta desde o primeiro capítulo, já que ambas nutrem an-
tipatia uma pela outra; porém, esse conflito não leva ao assassinato de Juliana, que morre de problemas 

cardíacos. O autor não revela empatia com Luísa, e sim apresenta a exploração de Juliana, evidenciando 
a situação das empregadas domésticas no final do século XIX.

6. Sobre a relação entre o trecho e o desfecho do romance, pode-se afirmar que:

a) O trecho antecipa o final do romance, em que Luísa mata Juliana para reaver 
as cartas.

b) O final do romance se configura como um anticlímax em relação ao trecho, 
pois Juliana desiste da chantagem e ajuda Luísa durante sua doença.

c) O trecho antecipa a inversão dos papéis no final do romance, em que Juliana 
passa a mandar na casa e desfrutar das coisas de Luísa, enquanto esta faz o 
trabalho doméstico.

d) O final do romance apresenta a frustração dos planos de Juliana, o que não 
significa a felicidade de Luísa – ambas as mulheres são punidas por suas 
atitudes.

e) O trecho não apresenta qualquer relação com o final da narrativa, pois a 
chantagem de Juliana não consiste em um fato importante para o enredo.

O trecho não antecipa o final do romance, pois nele, nem Juliana nem Luísa alcançam o que pre-
tendem: ambas são punidas com a morte por conta da perturbação emocional que o conflito a partir 
das cartas gera. A inversão de papéis mencionada em c ocorre antes do final da obra e termina com 
a morte de Juliana.

Leia o trecho abaixo, do romance O primo Basílio (p. 356-357), para responder à 
questão 7:

O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha 
deixado morrer por um tempo tão lindo! – Mas em resumo, sempre achara 
aquela vibração absurda…
Porque enfim fossem francos: que tinha ela? Não queria dizer mal […], mas 
a verdade é que não era uma amante chique; […] vivia numa casinhola; não 
possuía relações decentes; não tinha espírito; não tinha toilette… que diabo! Era 
um trambolho!
– Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa… – resmungou Basílio com 
a cabeça baixa.
– Sim, para isso, talvez. Como higiene! – disse Reinaldo com desdém. 
[…]
Ao fundo do Aterro voltaram; e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas 
suíças:
– De modo que estás sem mulher…
Basílio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte 
raspão no chão com a bengala:
– Que ferro! Podia ter trazido a Alphonsine!
E foram tomar Xerez à Taverna Inglesa.

7. O trecho acima consiste na última cena de O primo Basílio. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta:

a) A morte de Luísa pega ambos de surpresa porque não era comum que 
uma mulher jovem “se deixe morrer por um tempo tão lindo” – frase que 
evidencia a culpa de Basílio.

b) O silêncio de Basílio e a sua cabeça baixa revelam seu verdadeiro pesar pela 
morte de Luísa, a quem amava.

c) Basílio não lamenta a morte de Luísa, e sim o fato de ficar sem mulher 
durante sua estadia em Lisboa.

d) Basílio não lamenta a morte de Luísa como o visconde Reinaldo, já que até 
convida o amigo para tomar Xerez à Taverna Inglesa.

e) Basílio, ao afirmar que teria trazido Alphonsine se soubesse da morte de 
Luísa, sugere que as duas mulheres eram inimigas.

Nem Basílio nem Reinaldo lamentam verdadeiramente a morte de Luísa, conforme evidenciam as 
observações frívolas de ambos no trecho transcrito. Luísa e Alphonsine não se conhecem, muito menos 
são inimigas – a afirmação de Basílio sugere que, se soubesse da morte de Luísa, teria trazido consigo 
Alphonsine apenas para não ficar sem mulher durante sua estadia em Lisboa.

8. (Fuvest-SP) O primo Basílio pertence à fase dita REALISTA de seu autor, Eça de 
Queirós. É reconhecido, também, como um ROMANCE DE TESE – tipo de narrati-
va em que se demonstra uma ideia, em geral com intenção crítica e reformadora. 
Tendo em vista essas determinações gerais, é correto afirmar que, nesse romance:

a) o foco expressivo se concentra na anterioridade subjetiva das personagens, que 
se dão a conhecer por suas ideias e sentimentos, e não por suas falas ou ações.

b) as personagens se afastam de caracterizações típicas, tornando-se psicologi-
camente mais complexas e individualizadas.

c) a preferência é dada à narração direta, evitando-se recursos como a ironia, 
o suspense, o refinamento estilístico de períodos e frases.

d) o interesse pelas relações entre o homem e o meio amplia o espaço e as 
funções das descrições, tornadas mais minuciosas e significativas.

e) a narração de ações, a criação de enredos e as reflexões do narrador são 
amplamente substituídas pelo debate ideológico-moral entre Jorge e o 
Conselheiro Acácio.

As personagens do livro, ao contrário de uma complexa caracterização interior e psicológica, são tipos, 
e se dão a conhecer por suas ações e falas. A ironia e o refinamento estilístico são bastante presentes 
neste texto de Eça de Queirós, e o debate ideológico-moral entre Jorge e o Conselheiro Acácio é pontual 
(aparece no capítulo II), e não predominante.

9. (Fuvest-SP) Ao criticar O primo Basílio, Machado de Assis afirmou: “[…] a Luísa 
é um caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que 
uma pessoa moral.”

Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um ma-
nipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, 
determinando-lhe o modo de agir, são: 

a) Basílio e Juliana.
b) Jorge e Justina.
c) Jorge, Conselheiro Acácio e Juliana.
d) Basílio, Leopoldina e Conselheiro Acácio.
e) Jorge e Leopoldina.

Os personagens que determinam mais diretamente o modo de Luísa agir são Basílio (por meio da 
sedução) e Juliana (por meio da chantagem).

 2a fase

1. “Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa ba-
nheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer! Ou 
numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se, ouvindo música![…]

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao 
aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado, veio 
estender-se na “Voltaire”, quase deitada, e, com o gesto acariciador e amoroso 
dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada.

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês.

Em seu texto “Eça educador e aprendiz”, Maria Lúcia Dal Farra afirma que 
A atuação de Luísa se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de leitura. 
No trecho do romance acima transcrito, evidenciam-se características tanto desta 
formação quanto deste comportamento de leitura.

a) Cite essas características.

Nesse trecho, evidenciam-se a ociosidade da mulher burguesa (ou seja, Luísa não trabalha, não tem ocupa-
ções nem objetivos) e a frequente leitura de romances românticos, que lhe tornam excessivamente sonhadora. 

b) Como elas contribuem para a atuação, ou seja, influenciam as atitudes e o 
destino da personagem?

Por conta de sua ociosidade, Luísa entedia-se com sua vida e seu casamento, e, por sua personalidade 
romântica, envolve-se amorosamente com Basílio, por escapismo, sonhando em viver aventuras como as 
que lia nos romances.

2. (Unicamp-SP) No romance O primo Basílio, de Eça de Queirós, Ernestinho é 
autor de uma peça teatral que tematiza o adultério. Aconselhado por seu empre-
sário, decide que, na peça, o marido traído deve perdoar a esposa no final. No 
trecho a seguir, Ernestinho revela sua decisão a Luísa:

– Ah! esquecia-me de dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
– À condessa, à heroína! Exclamou Ernestinho.

– Ah!
– Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão viver no estrangeiro. 
É mais natural.

A primeira fala de Ernestinho pode ser interpretada de duas maneiras.

a) Quais são as duas interpretações?

A primeira interpretação é de que ele perdoou Luísa; a segunda, que ele perdoou a condessa, heroína da 
peça teatral que escrevera, Honra e Paixão.

b) Qual das duas foi a interpretação de Luísa?

Luísa interpretou da primeira forma: como se Ernestinho falasse que a perdoava.

c) Que fatos da vida de Luísa motivam essa interpretação da fala de Ernestinho?

O fato de Luísa estar mantendo relações extraconjugais com Basílio, seu antigo namorado, traindo seu 
marido, Jorge. Esse fato faz com que ela suponha momentaneamente que Ernestinho tenha descoberto que 
ela era adúltera, mas que a perdoara.

3. (Fuvest-SP) “Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e idealista 
− e apresentara a ideia de uma restauração literária, pela arte moral, pelo Realismo, 
pela arte experimental e racional”. (Eça de Queirós)

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios estéticos que iria pôr em 
prática no romance O primo Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente 
os elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.

a) Em O primo Basílio, qual a principal manifestação dessa condenação do roman-
tismo” e “da arte sensual e idealista”? Explique sucintamente.

A condenação do romantismo, da “arte sensual e idealista”, manifesta-se principalmente pela carac-
terização de Luísa como uma leitora voraz de romances românticos, que enfatizam nela uma visão 
sensual e idealizada do amor, que ela, não encontrando em seu casamento, busca na relação adúltera 
com Basílio.

b) Nesse mesmo romance, como se realiza o projeto de praticar uma “arte ex-
perimental e racional”?

Eça de Queirós realiza esse projeto a partir da construção de um microcosmo ficcional que refle-
tiria a sociedade lisboeta de seu tempo, no qual ele destaca a distância entre a visão idealizada de 
Luísa e a realidade. Dessa forma, o autor constrói cenas em que se evidenciam a frivolidade e a 
canalhice de Basílio, por exemplo, em oposição à descrição romantizada que corresponde ao olhar 
de Luísa sobre o ex-namorado e futuro amante (que aos seus olhos era uma síntese dos heróis dos 
romances que lera).

Este suplemento é parte integrante da obra O primo Basílio. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

EÇA DE QUEIRÓS

O primo Basílio 

[…]
Juliana ia se exaltando com a mesma violência de sua voz. E as lembranças das 
fadigas, das humilhações, vinham atear-lhe a raiva, como achas numa fogueira:
– Pois que lhe parece? – exclamava. – Não que eu coma os restos e a senhora 
os bons-bocados! […] A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia! A 
percevejada é tanto que tenho de dormir quase vestida! […] Uma criada! A 
criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me 
a minha vez – e dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. – Quem manda 
agora, sou eu!

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 219-220.

4. O trecho apresenta uma fala de Juliana, personagem que:

a) se diferencia de todos os outros personagens, pois é a única pessoa que tem 
boas intenções.

b) desafia o padrão maniqueísta em que se apresentam os demais persona-
gens, já que, apesar de roubar Luísa, é muito generosa.

c) representa o ponto de vista das classes exploradas que procuram soluções 
individuais, e não coletivas, para se livrarem da opressão.

d) apresenta o ódio e a inveja como molas propulsoras da revolução social, já 
que ela defende os interesses de outras empregadas domésticas.

e) personifica a crítica às empregadas domésticas, vistas como seres inferiores 
e pérfidos, que se aproveitam da intimidade doméstica para destruir a vida 
dos patrões.

Juliana, assim como todos os demais personagens, rompe com o maniqueísmo, já que sua exploração 
justifica a chantagem com que ameaça a patroa; porém, ao mesmo tempo, Juliana é invejosa e egoísta, 
pensando em uma solução individual para se libertar da exploração, não se importando minimamente 
que outras permaneçam nesta condição. Porém, o autor não a utiliza para criticar diretamente as em-
pregadas domésticas (e sim a exploração de que são vítimas).

5. Sobre o conflito apresentado no diálogo transcrito, assinale a alternativa correta:

a) Juliana é uma forte propulsora do enredo do romance, já que é a partir do 
roubo das cartas que se estabelece o conflito principal da narrativa.

b) A partir deste diálogo, o conflito aumenta em uma tensão crescente que 
culmina no crime em que Luísa matará Juliana ao final do romance.

c) O diálogo revela a existência de um conflito doméstico que não apresenta 
qualquer relação com o contexto social da época.

d) O trecho apresenta o momento em que o conflito entre Luísa e Juliana co-
meça, uma vez que, antes do roubo das cartas, elas eram amigas.

e) As reações de Luísa e Juliana revelam a empatia do autor com a primeira, 
representando-a como vítima das crueldades da empregada.

O conflito entre as duas personagens se apresenta desde o primeiro capítulo, já que ambas nutrem an-
tipatia uma pela outra; porém, esse conflito não leva ao assassinato de Juliana, que morre de problemas 

cardíacos. O autor não revela empatia com Luísa, e sim apresenta a exploração de Juliana, evidenciando 
a situação das empregadas domésticas no final do século XIX.

6. Sobre a relação entre o trecho e o desfecho do romance, pode-se afirmar que:

a) O trecho antecipa o final do romance, em que Luísa mata Juliana para reaver 
as cartas.

b) O final do romance se configura como um anticlímax em relação ao trecho, 
pois Juliana desiste da chantagem e ajuda Luísa durante sua doença.

c) O trecho antecipa a inversão dos papéis no final do romance, em que Juliana 
passa a mandar na casa e desfrutar das coisas de Luísa, enquanto esta faz o 
trabalho doméstico.

d) O final do romance apresenta a frustração dos planos de Juliana, o que não 
significa a felicidade de Luísa – ambas as mulheres são punidas por suas 
atitudes.

e) O trecho não apresenta qualquer relação com o final da narrativa, pois a 
chantagem de Juliana não consiste em um fato importante para o enredo.

O trecho não antecipa o final do romance, pois nele, nem Juliana nem Luísa alcançam o que pre-
tendem: ambas são punidas com a morte por conta da perturbação emocional que o conflito a partir 
das cartas gera. A inversão de papéis mencionada em c ocorre antes do final da obra e termina com 
a morte de Juliana.

Leia o trecho abaixo, do romance O primo Basílio (p. 356-357), para responder à 
questão 7:

O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha 
deixado morrer por um tempo tão lindo! – Mas em resumo, sempre achara 
aquela vibração absurda…
Porque enfim fossem francos: que tinha ela? Não queria dizer mal […], mas 
a verdade é que não era uma amante chique; […] vivia numa casinhola; não 
possuía relações decentes; não tinha espírito; não tinha toilette… que diabo! Era 
um trambolho!
– Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa… – resmungou Basílio com 
a cabeça baixa.
– Sim, para isso, talvez. Como higiene! – disse Reinaldo com desdém. 
[…]
Ao fundo do Aterro voltaram; e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas 
suíças:
– De modo que estás sem mulher…
Basílio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte 
raspão no chão com a bengala:
– Que ferro! Podia ter trazido a Alphonsine!
E foram tomar Xerez à Taverna Inglesa.

7. O trecho acima consiste na última cena de O primo Basílio. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta:

a) A morte de Luísa pega ambos de surpresa porque não era comum que 
uma mulher jovem “se deixe morrer por um tempo tão lindo” – frase que 
evidencia a culpa de Basílio.

b) O silêncio de Basílio e a sua cabeça baixa revelam seu verdadeiro pesar pela 
morte de Luísa, a quem amava.

c) Basílio não lamenta a morte de Luísa, e sim o fato de ficar sem mulher 
durante sua estadia em Lisboa.

d) Basílio não lamenta a morte de Luísa como o visconde Reinaldo, já que até 
convida o amigo para tomar Xerez à Taverna Inglesa.

e) Basílio, ao afirmar que teria trazido Alphonsine se soubesse da morte de 
Luísa, sugere que as duas mulheres eram inimigas.

Nem Basílio nem Reinaldo lamentam verdadeiramente a morte de Luísa, conforme evidenciam as 
observações frívolas de ambos no trecho transcrito. Luísa e Alphonsine não se conhecem, muito menos 
são inimigas – a afirmação de Basílio sugere que, se soubesse da morte de Luísa, teria trazido consigo 
Alphonsine apenas para não ficar sem mulher durante sua estadia em Lisboa.

8. (Fuvest-SP) O primo Basílio pertence à fase dita REALISTA de seu autor, Eça de 
Queirós. É reconhecido, também, como um ROMANCE DE TESE – tipo de narrati-
va em que se demonstra uma ideia, em geral com intenção crítica e reformadora. 
Tendo em vista essas determinações gerais, é correto afirmar que, nesse romance:

a) o foco expressivo se concentra na anterioridade subjetiva das personagens, que 
se dão a conhecer por suas ideias e sentimentos, e não por suas falas ou ações.

b) as personagens se afastam de caracterizações típicas, tornando-se psicologi-
camente mais complexas e individualizadas.

c) a preferência é dada à narração direta, evitando-se recursos como a ironia, 
o suspense, o refinamento estilístico de períodos e frases.

d) o interesse pelas relações entre o homem e o meio amplia o espaço e as 
funções das descrições, tornadas mais minuciosas e significativas.

e) a narração de ações, a criação de enredos e as reflexões do narrador são 
amplamente substituídas pelo debate ideológico-moral entre Jorge e o 
Conselheiro Acácio.

As personagens do livro, ao contrário de uma complexa caracterização interior e psicológica, são tipos, 
e se dão a conhecer por suas ações e falas. A ironia e o refinamento estilístico são bastante presentes 
neste texto de Eça de Queirós, e o debate ideológico-moral entre Jorge e o Conselheiro Acácio é pontual 
(aparece no capítulo II), e não predominante.

9. (Fuvest-SP) Ao criticar O primo Basílio, Machado de Assis afirmou: “[…] a Luísa 
é um caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que 
uma pessoa moral.”

Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um ma-
nipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, 
determinando-lhe o modo de agir, são: 

a) Basílio e Juliana.
b) Jorge e Justina.
c) Jorge, Conselheiro Acácio e Juliana.
d) Basílio, Leopoldina e Conselheiro Acácio.
e) Jorge e Leopoldina.

Os personagens que determinam mais diretamente o modo de Luísa agir são Basílio (por meio da 
sedução) e Juliana (por meio da chantagem).

 2a fase

1. “Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa ba-
nheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer! Ou 
numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se, ouvindo música![…]

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao 
aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado, veio 
estender-se na “Voltaire”, quase deitada, e, com o gesto acariciador e amoroso 
dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada.

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês.

Em seu texto “Eça educador e aprendiz”, Maria Lúcia Dal Farra afirma que 
A atuação de Luísa se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de leitura. 
No trecho do romance acima transcrito, evidenciam-se características tanto desta 
formação quanto deste comportamento de leitura.

a) Cite essas características.

Nesse trecho, evidenciam-se a ociosidade da mulher burguesa (ou seja, Luísa não trabalha, não tem ocupa-
ções nem objetivos) e a frequente leitura de romances românticos, que lhe tornam excessivamente sonhadora. 

b) Como elas contribuem para a atuação, ou seja, influenciam as atitudes e o 
destino da personagem?

Por conta de sua ociosidade, Luísa entedia-se com sua vida e seu casamento, e, por sua personalidade 
romântica, envolve-se amorosamente com Basílio, por escapismo, sonhando em viver aventuras como as 
que lia nos romances.

2. (Unicamp-SP) No romance O primo Basílio, de Eça de Queirós, Ernestinho é 
autor de uma peça teatral que tematiza o adultério. Aconselhado por seu empre-
sário, decide que, na peça, o marido traído deve perdoar a esposa no final. No 
trecho a seguir, Ernestinho revela sua decisão a Luísa:

– Ah! esquecia-me de dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
– À condessa, à heroína! Exclamou Ernestinho.

– Ah!
– Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão viver no estrangeiro. 
É mais natural.

A primeira fala de Ernestinho pode ser interpretada de duas maneiras.

a) Quais são as duas interpretações?

A primeira interpretação é de que ele perdoou Luísa; a segunda, que ele perdoou a condessa, heroína da 
peça teatral que escrevera, Honra e Paixão.

b) Qual das duas foi a interpretação de Luísa?

Luísa interpretou da primeira forma: como se Ernestinho falasse que a perdoava.

c) Que fatos da vida de Luísa motivam essa interpretação da fala de Ernestinho?

O fato de Luísa estar mantendo relações extraconjugais com Basílio, seu antigo namorado, traindo seu 
marido, Jorge. Esse fato faz com que ela suponha momentaneamente que Ernestinho tenha descoberto que 
ela era adúltera, mas que a perdoara.

3. (Fuvest-SP) “Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e idealista 
− e apresentara a ideia de uma restauração literária, pela arte moral, pelo Realismo, 
pela arte experimental e racional”. (Eça de Queirós)

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios estéticos que iria pôr em 
prática no romance O primo Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente 
os elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.

a) Em O primo Basílio, qual a principal manifestação dessa condenação do roman-
tismo” e “da arte sensual e idealista”? Explique sucintamente.

A condenação do romantismo, da “arte sensual e idealista”, manifesta-se principalmente pela carac-
terização de Luísa como uma leitora voraz de romances românticos, que enfatizam nela uma visão 
sensual e idealizada do amor, que ela, não encontrando em seu casamento, busca na relação adúltera 
com Basílio.

b) Nesse mesmo romance, como se realiza o projeto de praticar uma “arte ex-
perimental e racional”?

Eça de Queirós realiza esse projeto a partir da construção de um microcosmo ficcional que refle-
tiria a sociedade lisboeta de seu tempo, no qual ele destaca a distância entre a visão idealizada de 
Luísa e a realidade. Dessa forma, o autor constrói cenas em que se evidenciam a frivolidade e a 
canalhice de Basílio, por exemplo, em oposição à descrição romantizada que corresponde ao olhar 
de Luísa sobre o ex-namorado e futuro amante (que aos seus olhos era uma síntese dos heróis dos 
romances que lera).

Este suplemento é parte integrante da obra O primo Basílio. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

EÇA DE QUEIRÓS

O primo Basílio 

[…]
Juliana ia se exaltando com a mesma violência de sua voz. E as lembranças das 
fadigas, das humilhações, vinham atear-lhe a raiva, como achas numa fogueira:
– Pois que lhe parece? – exclamava. – Não que eu coma os restos e a senhora 
os bons-bocados! […] A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia! A 
percevejada é tanto que tenho de dormir quase vestida! […] Uma criada! A 
criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me 
a minha vez – e dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. – Quem manda 
agora, sou eu!

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 219-220.

4. O trecho apresenta uma fala de Juliana, personagem que:

a) se diferencia de todos os outros personagens, pois é a única pessoa que tem 
boas intenções.

b) desafia o padrão maniqueísta em que se apresentam os demais persona-
gens, já que, apesar de roubar Luísa, é muito generosa.

c) representa o ponto de vista das classes exploradas que procuram soluções 
individuais, e não coletivas, para se livrarem da opressão.

d) apresenta o ódio e a inveja como molas propulsoras da revolução social, já 
que ela defende os interesses de outras empregadas domésticas.

e) personifica a crítica às empregadas domésticas, vistas como seres inferiores 
e pérfidos, que se aproveitam da intimidade doméstica para destruir a vida 
dos patrões.

Juliana, assim como todos os demais personagens, rompe com o maniqueísmo, já que sua exploração 
justifica a chantagem com que ameaça a patroa; porém, ao mesmo tempo, Juliana é invejosa e egoísta, 
pensando em uma solução individual para se libertar da exploração, não se importando minimamente 
que outras permaneçam nesta condição. Porém, o autor não a utiliza para criticar diretamente as em-
pregadas domésticas (e sim a exploração de que são vítimas).

5. Sobre o conflito apresentado no diálogo transcrito, assinale a alternativa correta:

a) Juliana é uma forte propulsora do enredo do romance, já que é a partir do 
roubo das cartas que se estabelece o conflito principal da narrativa.

b) A partir deste diálogo, o conflito aumenta em uma tensão crescente que 
culmina no crime em que Luísa matará Juliana ao final do romance.

c) O diálogo revela a existência de um conflito doméstico que não apresenta 
qualquer relação com o contexto social da época.

d) O trecho apresenta o momento em que o conflito entre Luísa e Juliana co-
meça, uma vez que, antes do roubo das cartas, elas eram amigas.

e) As reações de Luísa e Juliana revelam a empatia do autor com a primeira, 
representando-a como vítima das crueldades da empregada.

O conflito entre as duas personagens se apresenta desde o primeiro capítulo, já que ambas nutrem an-
tipatia uma pela outra; porém, esse conflito não leva ao assassinato de Juliana, que morre de problemas 

cardíacos. O autor não revela empatia com Luísa, e sim apresenta a exploração de Juliana, evidenciando 
a situação das empregadas domésticas no final do século XIX.

6. Sobre a relação entre o trecho e o desfecho do romance, pode-se afirmar que:

a) O trecho antecipa o final do romance, em que Luísa mata Juliana para reaver 
as cartas.

b) O final do romance se configura como um anticlímax em relação ao trecho, 
pois Juliana desiste da chantagem e ajuda Luísa durante sua doença.

c) O trecho antecipa a inversão dos papéis no final do romance, em que Juliana 
passa a mandar na casa e desfrutar das coisas de Luísa, enquanto esta faz o 
trabalho doméstico.

d) O final do romance apresenta a frustração dos planos de Juliana, o que não 
significa a felicidade de Luísa – ambas as mulheres são punidas por suas 
atitudes.

e) O trecho não apresenta qualquer relação com o final da narrativa, pois a 
chantagem de Juliana não consiste em um fato importante para o enredo.

O trecho não antecipa o final do romance, pois nele, nem Juliana nem Luísa alcançam o que pre-
tendem: ambas são punidas com a morte por conta da perturbação emocional que o conflito a partir 
das cartas gera. A inversão de papéis mencionada em c ocorre antes do final da obra e termina com 
a morte de Juliana.

Leia o trecho abaixo, do romance O primo Basílio (p. 356-357), para responder à 
questão 7:

O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha 
deixado morrer por um tempo tão lindo! – Mas em resumo, sempre achara 
aquela vibração absurda…
Porque enfim fossem francos: que tinha ela? Não queria dizer mal […], mas 
a verdade é que não era uma amante chique; […] vivia numa casinhola; não 
possuía relações decentes; não tinha espírito; não tinha toilette… que diabo! Era 
um trambolho!
– Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa… – resmungou Basílio com 
a cabeça baixa.
– Sim, para isso, talvez. Como higiene! – disse Reinaldo com desdém. 
[…]
Ao fundo do Aterro voltaram; e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas 
suíças:
– De modo que estás sem mulher…
Basílio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte 
raspão no chão com a bengala:
– Que ferro! Podia ter trazido a Alphonsine!
E foram tomar Xerez à Taverna Inglesa.

7. O trecho acima consiste na última cena de O primo Basílio. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta:

a) A morte de Luísa pega ambos de surpresa porque não era comum que 
uma mulher jovem “se deixe morrer por um tempo tão lindo” – frase que 
evidencia a culpa de Basílio.

b) O silêncio de Basílio e a sua cabeça baixa revelam seu verdadeiro pesar pela 
morte de Luísa, a quem amava.

c) Basílio não lamenta a morte de Luísa, e sim o fato de ficar sem mulher 
durante sua estadia em Lisboa.

d) Basílio não lamenta a morte de Luísa como o visconde Reinaldo, já que até 
convida o amigo para tomar Xerez à Taverna Inglesa.

e) Basílio, ao afirmar que teria trazido Alphonsine se soubesse da morte de 
Luísa, sugere que as duas mulheres eram inimigas.

Nem Basílio nem Reinaldo lamentam verdadeiramente a morte de Luísa, conforme evidenciam as 
observações frívolas de ambos no trecho transcrito. Luísa e Alphonsine não se conhecem, muito menos 
são inimigas – a afirmação de Basílio sugere que, se soubesse da morte de Luísa, teria trazido consigo 
Alphonsine apenas para não ficar sem mulher durante sua estadia em Lisboa.

8. (Fuvest-SP) O primo Basílio pertence à fase dita REALISTA de seu autor, Eça de 
Queirós. É reconhecido, também, como um ROMANCE DE TESE – tipo de narrati-
va em que se demonstra uma ideia, em geral com intenção crítica e reformadora. 
Tendo em vista essas determinações gerais, é correto afirmar que, nesse romance:

a) o foco expressivo se concentra na anterioridade subjetiva das personagens, que 
se dão a conhecer por suas ideias e sentimentos, e não por suas falas ou ações.

b) as personagens se afastam de caracterizações típicas, tornando-se psicologi-
camente mais complexas e individualizadas.

c) a preferência é dada à narração direta, evitando-se recursos como a ironia, 
o suspense, o refinamento estilístico de períodos e frases.

d) o interesse pelas relações entre o homem e o meio amplia o espaço e as 
funções das descrições, tornadas mais minuciosas e significativas.

e) a narração de ações, a criação de enredos e as reflexões do narrador são 
amplamente substituídas pelo debate ideológico-moral entre Jorge e o 
Conselheiro Acácio.

As personagens do livro, ao contrário de uma complexa caracterização interior e psicológica, são tipos, 
e se dão a conhecer por suas ações e falas. A ironia e o refinamento estilístico são bastante presentes 
neste texto de Eça de Queirós, e o debate ideológico-moral entre Jorge e o Conselheiro Acácio é pontual 
(aparece no capítulo II), e não predominante.

9. (Fuvest-SP) Ao criticar O primo Basílio, Machado de Assis afirmou: “[…] a Luísa 
é um caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que 
uma pessoa moral.”

Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um ma-
nipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, 
determinando-lhe o modo de agir, são: 

a) Basílio e Juliana.
b) Jorge e Justina.
c) Jorge, Conselheiro Acácio e Juliana.
d) Basílio, Leopoldina e Conselheiro Acácio.
e) Jorge e Leopoldina.

Os personagens que determinam mais diretamente o modo de Luísa agir são Basílio (por meio da 
sedução) e Juliana (por meio da chantagem).

 2a fase

1. “Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa ba-
nheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer! Ou 
numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se, ouvindo música![…]

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao 
aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado, veio 
estender-se na “Voltaire”, quase deitada, e, com o gesto acariciador e amoroso 
dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada.

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês.

Em seu texto “Eça educador e aprendiz”, Maria Lúcia Dal Farra afirma que 
A atuação de Luísa se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de leitura. 
No trecho do romance acima transcrito, evidenciam-se características tanto desta 
formação quanto deste comportamento de leitura.

a) Cite essas características.

Nesse trecho, evidenciam-se a ociosidade da mulher burguesa (ou seja, Luísa não trabalha, não tem ocupa-
ções nem objetivos) e a frequente leitura de romances românticos, que lhe tornam excessivamente sonhadora. 

b) Como elas contribuem para a atuação, ou seja, influenciam as atitudes e o 
destino da personagem?

Por conta de sua ociosidade, Luísa entedia-se com sua vida e seu casamento, e, por sua personalidade 
romântica, envolve-se amorosamente com Basílio, por escapismo, sonhando em viver aventuras como as 
que lia nos romances.

2. (Unicamp-SP) No romance O primo Basílio, de Eça de Queirós, Ernestinho é 
autor de uma peça teatral que tematiza o adultério. Aconselhado por seu empre-
sário, decide que, na peça, o marido traído deve perdoar a esposa no final. No 
trecho a seguir, Ernestinho revela sua decisão a Luísa:

– Ah! esquecia-me de dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
– À condessa, à heroína! Exclamou Ernestinho.

– Ah!
– Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão viver no estrangeiro. 
É mais natural.

A primeira fala de Ernestinho pode ser interpretada de duas maneiras.

a) Quais são as duas interpretações?

A primeira interpretação é de que ele perdoou Luísa; a segunda, que ele perdoou a condessa, heroína da 
peça teatral que escrevera, Honra e Paixão.

b) Qual das duas foi a interpretação de Luísa?

Luísa interpretou da primeira forma: como se Ernestinho falasse que a perdoava.

c) Que fatos da vida de Luísa motivam essa interpretação da fala de Ernestinho?

O fato de Luísa estar mantendo relações extraconjugais com Basílio, seu antigo namorado, traindo seu 
marido, Jorge. Esse fato faz com que ela suponha momentaneamente que Ernestinho tenha descoberto que 
ela era adúltera, mas que a perdoara.

3. (Fuvest-SP) “Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e idealista 
− e apresentara a ideia de uma restauração literária, pela arte moral, pelo Realismo, 
pela arte experimental e racional”. (Eça de Queirós)

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios estéticos que iria pôr em 
prática no romance O primo Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente 
os elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.

a) Em O primo Basílio, qual a principal manifestação dessa condenação do roman-
tismo” e “da arte sensual e idealista”? Explique sucintamente.

A condenação do romantismo, da “arte sensual e idealista”, manifesta-se principalmente pela carac-
terização de Luísa como uma leitora voraz de romances românticos, que enfatizam nela uma visão 
sensual e idealizada do amor, que ela, não encontrando em seu casamento, busca na relação adúltera 
com Basílio.

b) Nesse mesmo romance, como se realiza o projeto de praticar uma “arte ex-
perimental e racional”?

Eça de Queirós realiza esse projeto a partir da construção de um microcosmo ficcional que refle-
tiria a sociedade lisboeta de seu tempo, no qual ele destaca a distância entre a visão idealizada de 
Luísa e a realidade. Dessa forma, o autor constrói cenas em que se evidenciam a frivolidade e a 
canalhice de Basílio, por exemplo, em oposição à descrição romantizada que corresponde ao olhar 
de Luísa sobre o ex-namorado e futuro amante (que aos seus olhos era uma síntese dos heróis dos 
romances que lera).

Este suplemento é parte integrante da obra O primo Basílio. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 

© Editora Ática. Elaboração: Juliana de Souza Topan.
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Sem dúvida, um bom livro

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determinada 
cultura. E os melhores livros certamente mere-
cem as melhores edições, que valorizem devida-
mente os textos que trazem.

A Editora Ática lançou, no início da década 
de 1970, a série Bom Livro com o intuito de 
levar ao leitor bons livros em boas edições, 
tornando-se uma referência de qualidade na 
publicação dos clássicos da literatura luso-
-brasileira. Os textos foram cotejados com edi-
ções oficiais ou estabelecidos por especialistas 
no estudo da literatura em língua portuguesa e trazem apresentações escritas 
por críticos renomados, apêndices ilustrados e notas explicativas que abordam 
aspectos importantes da obra, acrescentando conteúdos para sua compreensão e 
estudo aprofundado.

Não satisfeita em apenas produzir bons livros, a série dá mais um salto de 
qualidade, oferecendo belos livros ao leitor. Com projeto gráfico totalmente 
reformulado, agora os volumes apresentam um visual mais moderno e exibem 
em suas capas reproduções de obras de arte contemporâneas que dialogam com 
os textos literários. 

Nesse encontro do clássico com o contemporâneo, a série Bom Livro quer 
trazer à tona que a boa arte é atemporal e nunca perde seu valor, e mostra que o 
que é bom pode ser enriquecido para se tornar ainda melhor.

S U P L E M E N T O  D O  P R O F E S S O R

inclui:

 aspectos principais da obra 

 sugestões de abordagem 

 exercícios resolvidos e comentados 

EÇA DE QUEIRÓS

O primo Basílio 

[…]
Juliana ia se exaltando com a mesma violência de sua voz. E as lembranças das 
fadigas, das humilhações, vinham atear-lhe a raiva, como achas numa fogueira:
– Pois que lhe parece? – exclamava. – Não que eu coma os restos e a senhora 
os bons-bocados! […] A senhora já foi ao meu quarto? É uma enxovia! A 
percevejada é tanto que tenho de dormir quase vestida! […] Uma criada! A 
criada é o animal. Trabalha se pode, se não rua, para o hospital. Mas chegou-me 
a minha vez – e dava palmadas no peito, fulgurante de vingança. – Quem manda 
agora, sou eu!

QUEIRÓS, Eça de. O primo Basílio. São Paulo: Ática, 2015. p. 219-220.

4. O trecho apresenta uma fala de Juliana, personagem que:

a) se diferencia de todos os outros personagens, pois é a única pessoa que tem 
boas intenções.

b) desafia o padrão maniqueísta em que se apresentam os demais persona-
gens, já que, apesar de roubar Luísa, é muito generosa.

c) representa o ponto de vista das classes exploradas que procuram soluções 
individuais, e não coletivas, para se livrarem da opressão.

d) apresenta o ódio e a inveja como molas propulsoras da revolução social, já 
que ela defende os interesses de outras empregadas domésticas.

e) personifica a crítica às empregadas domésticas, vistas como seres inferiores 
e pérfidos, que se aproveitam da intimidade doméstica para destruir a vida 
dos patrões.

Juliana, assim como todos os demais personagens, rompe com o maniqueísmo, já que sua exploração 
justifica a chantagem com que ameaça a patroa; porém, ao mesmo tempo, Juliana é invejosa e egoísta, 
pensando em uma solução individual para se libertar da exploração, não se importando minimamente 
que outras permaneçam nesta condição. Porém, o autor não a utiliza para criticar diretamente as em-
pregadas domésticas (e sim a exploração de que são vítimas).

5. Sobre o conflito apresentado no diálogo transcrito, assinale a alternativa correta:

a) Juliana é uma forte propulsora do enredo do romance, já que é a partir do 
roubo das cartas que se estabelece o conflito principal da narrativa.

b) A partir deste diálogo, o conflito aumenta em uma tensão crescente que 
culmina no crime em que Luísa matará Juliana ao final do romance.

c) O diálogo revela a existência de um conflito doméstico que não apresenta 
qualquer relação com o contexto social da época.

d) O trecho apresenta o momento em que o conflito entre Luísa e Juliana co-
meça, uma vez que, antes do roubo das cartas, elas eram amigas.

e) As reações de Luísa e Juliana revelam a empatia do autor com a primeira, 
representando-a como vítima das crueldades da empregada.

O conflito entre as duas personagens se apresenta desde o primeiro capítulo, já que ambas nutrem an-
tipatia uma pela outra; porém, esse conflito não leva ao assassinato de Juliana, que morre de problemas 

cardíacos. O autor não revela empatia com Luísa, e sim apresenta a exploração de Juliana, evidenciando 
a situação das empregadas domésticas no final do século XIX.

6. Sobre a relação entre o trecho e o desfecho do romance, pode-se afirmar que:

a) O trecho antecipa o final do romance, em que Luísa mata Juliana para reaver 
as cartas.

b) O final do romance se configura como um anticlímax em relação ao trecho, 
pois Juliana desiste da chantagem e ajuda Luísa durante sua doença.

c) O trecho antecipa a inversão dos papéis no final do romance, em que Juliana 
passa a mandar na casa e desfrutar das coisas de Luísa, enquanto esta faz o 
trabalho doméstico.

d) O final do romance apresenta a frustração dos planos de Juliana, o que não 
significa a felicidade de Luísa – ambas as mulheres são punidas por suas 
atitudes.

e) O trecho não apresenta qualquer relação com o final da narrativa, pois a 
chantagem de Juliana não consiste em um fato importante para o enredo.

O trecho não antecipa o final do romance, pois nele, nem Juliana nem Luísa alcançam o que pre-
tendem: ambas são punidas com a morte por conta da perturbação emocional que o conflito a partir 
das cartas gera. A inversão de papéis mencionada em c ocorre antes do final da obra e termina com 
a morte de Juliana.

Leia o trecho abaixo, do romance O primo Basílio (p. 356-357), para responder à 
questão 7:

O visconde Reinaldo, delicado, lamentava a pobre senhora, coitada, que se tinha 
deixado morrer por um tempo tão lindo! – Mas em resumo, sempre achara 
aquela vibração absurda…
Porque enfim fossem francos: que tinha ela? Não queria dizer mal […], mas 
a verdade é que não era uma amante chique; […] vivia numa casinhola; não 
possuía relações decentes; não tinha espírito; não tinha toilette… que diabo! Era 
um trambolho!
– Para um ou dois meses que eu estivesse em Lisboa… – resmungou Basílio com 
a cabeça baixa.
– Sim, para isso, talvez. Como higiene! – disse Reinaldo com desdém. 
[…]
Ao fundo do Aterro voltaram; e o visconde Reinaldo passando os dedos pelas 
suíças:
– De modo que estás sem mulher…
Basílio teve um sorriso resignado. E, depois de um silêncio, dando um forte 
raspão no chão com a bengala:
– Que ferro! Podia ter trazido a Alphonsine!
E foram tomar Xerez à Taverna Inglesa.

7. O trecho acima consiste na última cena de O primo Basílio. Sobre ela, assinale a 
alternativa correta:

a) A morte de Luísa pega ambos de surpresa porque não era comum que 
uma mulher jovem “se deixe morrer por um tempo tão lindo” – frase que 
evidencia a culpa de Basílio.

b) O silêncio de Basílio e a sua cabeça baixa revelam seu verdadeiro pesar pela 
morte de Luísa, a quem amava.

c) Basílio não lamenta a morte de Luísa, e sim o fato de ficar sem mulher 
durante sua estadia em Lisboa.

d) Basílio não lamenta a morte de Luísa como o visconde Reinaldo, já que até 
convida o amigo para tomar Xerez à Taverna Inglesa.

e) Basílio, ao afirmar que teria trazido Alphonsine se soubesse da morte de 
Luísa, sugere que as duas mulheres eram inimigas.

Nem Basílio nem Reinaldo lamentam verdadeiramente a morte de Luísa, conforme evidenciam as 
observações frívolas de ambos no trecho transcrito. Luísa e Alphonsine não se conhecem, muito menos 
são inimigas – a afirmação de Basílio sugere que, se soubesse da morte de Luísa, teria trazido consigo 
Alphonsine apenas para não ficar sem mulher durante sua estadia em Lisboa.

8. (Fuvest-SP) O primo Basílio pertence à fase dita REALISTA de seu autor, Eça de 
Queirós. É reconhecido, também, como um ROMANCE DE TESE – tipo de narrati-
va em que se demonstra uma ideia, em geral com intenção crítica e reformadora. 
Tendo em vista essas determinações gerais, é correto afirmar que, nesse romance:

a) o foco expressivo se concentra na anterioridade subjetiva das personagens, que 
se dão a conhecer por suas ideias e sentimentos, e não por suas falas ou ações.

b) as personagens se afastam de caracterizações típicas, tornando-se psicologi-
camente mais complexas e individualizadas.

c) a preferência é dada à narração direta, evitando-se recursos como a ironia, 
o suspense, o refinamento estilístico de períodos e frases.

d) o interesse pelas relações entre o homem e o meio amplia o espaço e as 
funções das descrições, tornadas mais minuciosas e significativas.

e) a narração de ações, a criação de enredos e as reflexões do narrador são 
amplamente substituídas pelo debate ideológico-moral entre Jorge e o 
Conselheiro Acácio.

As personagens do livro, ao contrário de uma complexa caracterização interior e psicológica, são tipos, 
e se dão a conhecer por suas ações e falas. A ironia e o refinamento estilístico são bastante presentes 
neste texto de Eça de Queirós, e o debate ideológico-moral entre Jorge e o Conselheiro Acácio é pontual 
(aparece no capítulo II), e não predominante.

9. (Fuvest-SP) Ao criticar O primo Basílio, Machado de Assis afirmou: “[…] a Luísa 
é um caráter negativo, e no meio da ação ideada pelo autor, é antes um títere que 
uma pessoa moral.”

Títere é um boneco mecânico, acionado por cordéis controlados por um ma-
nipulador. Nesse sentido, as personagens que, principalmente, manipulam Luísa, 
determinando-lhe o modo de agir, são: 

a) Basílio e Juliana.
b) Jorge e Justina.
c) Jorge, Conselheiro Acácio e Juliana.
d) Basílio, Leopoldina e Conselheiro Acácio.
e) Jorge e Leopoldina.

Os personagens que determinam mais diretamente o modo de Luísa agir são Basílio (por meio da 
sedução) e Juliana (por meio da chantagem).

 2a fase

1. “Luísa espreguiçou-se. Que seca ter de se ir vestir! Desejaria estar numa ba-
nheira de mármore cor-de-rosa, em água tépida, perfumada e adormecer! Ou 
numa rede de seda, com as janelinhas cerradas, embalar-se, ouvindo música![…]

Tornou a espreguiçar-se. E saltando na ponta do pé descalço, foi buscar ao 
aparador por detrás de uma compota um livro um pouco enxovalhado, veio 
estender-se na “Voltaire”, quase deitada, e, com o gesto acariciador e amoroso 
dos dedos sobre a orelha, começou a ler, toda interessada.

Era a Dama das Camélias. Lia muitos romances; tinha uma assinatura, na Baixa, ao mês.

Em seu texto “Eça educador e aprendiz”, Maria Lúcia Dal Farra afirma que 
A atuação de Luísa se deve a um tipo de formação burguesa aliada a um comportamento de leitura. 
No trecho do romance acima transcrito, evidenciam-se características tanto desta 
formação quanto deste comportamento de leitura.

a) Cite essas características.

Nesse trecho, evidenciam-se a ociosidade da mulher burguesa (ou seja, Luísa não trabalha, não tem ocupa-
ções nem objetivos) e a frequente leitura de romances românticos, que lhe tornam excessivamente sonhadora. 

b) Como elas contribuem para a atuação, ou seja, influenciam as atitudes e o 
destino da personagem?

Por conta de sua ociosidade, Luísa entedia-se com sua vida e seu casamento, e, por sua personalidade 
romântica, envolve-se amorosamente com Basílio, por escapismo, sonhando em viver aventuras como as 
que lia nos romances.

2. (Unicamp-SP) No romance O primo Basílio, de Eça de Queirós, Ernestinho é 
autor de uma peça teatral que tematiza o adultério. Aconselhado por seu empre-
sário, decide que, na peça, o marido traído deve perdoar a esposa no final. No 
trecho a seguir, Ernestinho revela sua decisão a Luísa:

– Ah! esquecia-me de dizer-lhe, sabe que lhe perdoei?
Luísa abriu muito os olhos.
– À condessa, à heroína! Exclamou Ernestinho.

– Ah!
– Sim, o marido perdoa-lhe, obtém uma embaixada, e vão viver no estrangeiro. 
É mais natural.

A primeira fala de Ernestinho pode ser interpretada de duas maneiras.

a) Quais são as duas interpretações?

A primeira interpretação é de que ele perdoou Luísa; a segunda, que ele perdoou a condessa, heroína da 
peça teatral que escrevera, Honra e Paixão.

b) Qual das duas foi a interpretação de Luísa?

Luísa interpretou da primeira forma: como se Ernestinho falasse que a perdoava.

c) Que fatos da vida de Luísa motivam essa interpretação da fala de Ernestinho?

O fato de Luísa estar mantendo relações extraconjugais com Basílio, seu antigo namorado, traindo seu 
marido, Jorge. Esse fato faz com que ela suponha momentaneamente que Ernestinho tenha descoberto que 
ela era adúltera, mas que a perdoara.

3. (Fuvest-SP) “Eu condenara a arte pela arte, o romantismo, a arte sensual e idealista 
− e apresentara a ideia de uma restauração literária, pela arte moral, pelo Realismo, 
pela arte experimental e racional”. (Eça de Queirós)

Neste texto, Eça de Queirós explicita os princípios estéticos que iria pôr em 
prática no romance O primo Basílio e em outras de suas obras, opondo nitidamente 
os elementos que ele condena aos elementos que ele aprova.

a) Em O primo Basílio, qual a principal manifestação dessa condenação do roman-
tismo” e “da arte sensual e idealista”? Explique sucintamente.

A condenação do romantismo, da “arte sensual e idealista”, manifesta-se principalmente pela carac-
terização de Luísa como uma leitora voraz de romances românticos, que enfatizam nela uma visão 
sensual e idealizada do amor, que ela, não encontrando em seu casamento, busca na relação adúltera 
com Basílio.

b) Nesse mesmo romance, como se realiza o projeto de praticar uma “arte ex-
perimental e racional”?

Eça de Queirós realiza esse projeto a partir da construção de um microcosmo ficcional que refle-
tiria a sociedade lisboeta de seu tempo, no qual ele destaca a distância entre a visão idealizada de 
Luísa e a realidade. Dessa forma, o autor constrói cenas em que se evidenciam a frivolidade e a 
canalhice de Basílio, por exemplo, em oposição à descrição romantizada que corresponde ao olhar 
de Luísa sobre o ex-namorado e futuro amante (que aos seus olhos era uma síntese dos heróis dos 
romances que lera).

Este suplemento é parte integrante da obra O primo Basílio. Não pode ser vendido separadamente. Reprodução proibida. 
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