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Sem dúvida, um bom livro 

Um clássico — essa é a denominação dada às 
melhores obras produzidas numa determina-
da cultura. E os melhores livros certamente 
merecem as melhores edições, que valorizem 
devidamente 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, acres-
centando 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 e do 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.
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disciplinar e impedir que ele se estonteie e se esfalfe, como na fornalha das cidades, 
ideando gozos que nunca se realizam, aspirando a certezas que nunca se atin gem!... E é 
o que aconselham estas colinas e estas árvores à nossa al ma, que vela e se agita: — que 
vive na paz dum sonho vago e nada apeteça, nada tema, contra nada se insurja, e deixe 
o Mundo rolar, não esperando dele senão um rumor de harmonia, que a embale e lhe 
favoreça o dormir dentro da mão de Deus. Hem, não te parece, Zé Fernandes?

— Talvez. Mas é necessário então viver num mosteiro, com o temperamento de 
S. Bruno, ou ter cento e quarenta contos de renda e o desplante de certos Jacintos...

5) (Fuvest-SP — Adaptada) Considerado no contexto de A cidade e as serras, o diálogo 
presente no excerto revela que nesse romance o elogio da natureza e da vida rural:

a) indica que o escritor abandonara o realismo privilegiando, de certo modo, 
a observação da natureza em detrimento da crítica social.

b) demonstra que a consciência ecológica do escritor já era desenvolvida.
c) guarda aspectos conservadores, predominantemente voltados para a esta-

bilidade social, embora o escritor mantenha, em certa medida, a prática da 
ironia que o caracteriza.

d) serve de pretexto para que o escritor critique os efeitos da Revolução Industrial 
e da urbanização acelerada em Portugal nos primeiros anos do século XIX.

e) veicula uma sátira radical da religião, embora o escritor simule conservar a 
veneração pela Igreja católica que manifestara em seus primeiros romances.

Eça de Queirós, em suas últimas obras, abandona o naturalismo, e não o realismo. Não se pode afirmar 
que há uma consciência ecológica em pleno século XIX, nem a crítica da industrialização acelerada em 
Portugal do início do mesmo século (já que isso não ocorreu). Também não se verifica a temática reli-
giosa, que, quando presente na obra de Eça, expressava crítica, e não veneração, à Igreja católica.

6) O trecho transcrito revela:

I. A mesma visão apaixonada que Jacinto tinha pela civilização, mas agora 
direcionada à natureza.

II. Uma visão idealizada da natureza, que afasta o autor do realismo.
III. Ao final, a ironia queirosiana, fazendo um contraponto ao bucolismo da 

fala de Jacinto.

a) Todas estão corretas.
b) Todas estão incorretas.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas I e III estão corretas.

O trecho apresenta um Jacinto deslumbrado com a natureza. De certa forma, a paixão entusias-
mada pela civilização é transferida para a natureza. Porém essa visão idealizada não é do autor, 
nem do narrador, mas sim do personagem. Zé Fernandes apresenta essa visão mais pragmática 
ao proferir a fala irônica no fim do trecho. Ou seja, apenas quem tem uma vida contemplativa e 
frugal pode viver com devaneios semelhantes ou “dormir dentro da mão de Deus”.

7) Sobre o trecho abaixo, do capítulo X de A cidade e as serras, pode-se afirmar que:

O rapazito emudecera, chupando o dedo, com os tristes olhos pasmados. E o 
Silvério sorria, com bondade:

— Nada! este é sãozinho... Coitado, é assim amarelado e en fezadito porque... Que 
quer V. Exa? Mal comido! muita miséria... Quando há o bocadito de pão é para todo 
o rancho. Fomezinha, fomezinha!

Jacinto pulou bruscamente da borda do carro.
— Fome? Então ele tem fome? Há aqui gente com fome? [...]
— Homem! está claro que há fome! Tu imaginavas talvez que o Paraíso se tinha 

perpetuado aqui nas serras, sem trabalho e sem miséria... Em toda a parte há pobres 
[...] Onde há trabalho há proletariado, seja em Paris, seja no Douro...

a) retrata o momento da desilusão de Jacinto em relação às serras, levando-o 
a cair, novamente, no pessimismo.

b) aborda a filosofia marxista, presente em todo o livro: tanto nos conflitos 
entre Grilo e Jacinto, como na exploração dos trabalhadores da serra.

c) representa um contraponto à visão idealizada de Jacinto a respeito da vida 
nas serras portuguesas, em meio à natureza.

d) retrata o momento em que Jacinto se conscientiza da pobreza que o cerca, 
o que o leva a aderir ao socialismo.

e) apresenta a filosofia conformista de Jacinto, que justifica a pobreza com o 
argumento da vontade divina.

Não há, no livro, uma filosofia marxista explícita, tampouco Jacinto adere ao socialismo. Porém o trecho 
apresenta o momento em que ele se dá conta da precariedade da vida de seus empregados, o que quebra a 
visão idealizada que tinha da vida em Tormes e o leva a uma visão mais pragmática do campo, voltada 
para a melhoria não apenas da produção, mas das condições de vida. 

8) No texto “Entre o campo e a cidade”, Paulo Franchetti afirma que nesse 
romance “não existe uma proposta de recusa completa à civilização e a seus 
produtos tecnológicos”. Tal afirmação se confirma:

a) no louvor que Zé Fernandes faz da cidade de Paris, em Tormes, depois de 
visitá-la, mais uma vez, ao final do romance.

b) no alívio de Jacinto com a chegada dos caixotes enviados de Paris, que 
possibilitam que ele instale o 202 na serra portuguesa.

c) no retorno de Jacinto a Paris, no final do romance, ante a impossibilidade 
de viver em lugar tão atrasado e hostil como a serra portuguesa.

d) na crítica que se faz ao excesso e à inutilidade de coisas acumuladas por 
Jacinto em Paris, simplesmente por serem novidades tecnológicas.

e) no fato de Jacinto levar a “civilização” para Tormes: casas mais confortáveis, 
médico, farmácia e até telefone.

Ao final do romance, Jacinto atinge um equilíbrio entre a vida natural e a civilizada, levando para 
Tormes as “melhorias da civilização”, mas sem o exagero anterior. 

9) (Unicentro-PR — Adaptada) A única passagem que não está correta é:

a) Em A cidade e as serras, José Fernandes, de rica família proveniente de Guiães, 
região serrana de Portugal, narra a história de Jacinto de Tormes, seu amigo 
também fidalgo, embora nascido e criado em Paris.

b) O livro explora uma grave tese sociológica: é preferível viver e proliferar 
pacificamente nas aldeias a naufragar no estéril tumulto das cidades.

c) Para Jacinto, Portugal estava associado à infelicidade, enquanto Paris associava-
-se à felicidade; ao longo do romance, contudo, essa opinião se modifica.

d) No romance dois ambientes distintos são enfocados ao longo das duas 
partes em que o livro pode ser dividido: a civilização e a natureza.

e) Já avançado em idade, Jacinto se aborrece com as serras e tenciona reviver 
as orgias parisienses, mas faltam-lhe, agora, saúde e riqueza.

Ao final do romance, Jacinto está mais saudável que nunca, casa-se com Joaninha e tem com ela dois 
filhos. Não deseja voltar à cidade.

10) (PUC-SP — Adaptada) Sobre A cidade e as serras, pode afirmar-se que:

a) o narrador se recorda de uma viagem que fizera ao Oriente Médio, à Terra 
Santa, de onde deveria trazer uma relíquia para uma tia beata e rica.

b) caracteriza uma narrativa em que se analisam os mecanismos do casamento 
e o comportamento da pequena burguesia da cidade de Lisboa.

c) apresenta um personagem que detesta inicialmente a vida do campo, ade-
rindo ao desenvolvimento tecnológico da cidade, mas que ao final regressa 
à vida campesina e a transforma com a aplicação de seus conhecimentos 
técnicos e científicos.

d) o enredo envolve a vida devota da província e o celibato clerical, e carac-
teriza a situação de decadência e alienação de Leiria, tomando-a como 
espelho da marginalização do país com relação ao contexto europeu.

e) se desenvolve em duas linhas de ação: uma marcada por amores incestuo-
sos; outra voltada para a análise da vida da alta burguesia lisboeta.

A cidade e as serras relata as transformações na maneira de pensar de Jacinto: antes inserido na 
vida moderna de Paris e entusiasta da tecnologia e da civilização, Jacinto torna-se entediado e infeliz, e só 
reencontra o prazer de viver na vida simples e natural que anteriormente repudiava. No campo, consciente 
dos problemas sociais, tenta aplicar o conhecimento e a tecnologia para melhorar o modo de vida local. 
As demais alternativas se referem a outras obras de Eça de Queirós.

  2a fase

Leia os trechos abaixo para responder às questões 1 e 2:

Por uma conclusão bem natural, a ideia de Civilização, para Ja cinto, não se separava 
da imagem de Cidade, duma enorme Cidade, com todos os seus vastos órgãos

funcionando poderosamente. Nem este meu supercivilizado amigo compreendia 
que longe de armazéns servidos por três mil caixeiros; e de Mercados onde se 
despejam os vergéis e lezírias de trinta províncias; e de Bancos em que retine o ouro 
universal; e de Fábricas fumegando com ânsia, inventando com ânsia; e de Bibliotecas 
abarrotadas, a estalar, com a papelada dos sé culos; e de fundas milhas de ruas, 
cortadas, por baixo e por cima, de fios de telégrafos, de fios de telefones, de canos de 
gases, de canos de fezes; e da fila atroante dos ônibus, tramas, carroças, velocípedes, 
calhambeques, parelhas de luxo; e de dois milhões duma vaga hu manidade 
fervilhando, a ofegar, através da Polícia, na busca dura do pão ou sob a ilusão do 
gozo — o homem do século XIX pudesse sa borear, plenamente, a delícia de viver!

Quando Jacinto, no seu quarto do 202, com as varandas aber tas sobre os lilases, 
me desenrolava estas imagens, todo ele crescia, iluminado. Que criação augusta, a da 
Cidade! Só por ela, Zé Fernan des, só por ela, pode o homem soberbamente afirmar 
a sua alma!...

 (Eça de Queirós, A cidade e as serras)

Cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela 
sublevação; cantaremos a maré multicor e polifônica das revoluções nas capitais 
modernas; cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e dos estaleiros 
incendiados por violentas luas elétricas: as estações insaciáveis, devoradoras de serpentes 
fumegantes: as fábricas suspensas das nuvens pelos contorcidos fios de suas fumaças; 
as pontes semelhantes a ginastas gigantes que transpõem as fumaças, cintilantes ao sol 
com um fulgor de facas; os navios a vapor aventurosos que farejam o horizonte, as 
locomotivas de amplo peito que se empertigam sobre os trilhos como enormes cavalos 
de aço refreados por tubos e o voo deslizante dos aeroplanos, cujas hélices se agitam ao 
vento como bandeiras e parecem aplaudir como uma multidão entusiasta.

(Francesco Marinetti, “Manifesto futurista”. Apud CHIPP, H. B. Teorias da arte moderna. 
São Paulo: Martins Fontes, 1993).

1) Os trechos revelam semelhanças entre a descrição da cidade em A cidade e as 
serras e no “Manifesto futurista”, embora o futurismo viesse a se desenvolver mais 
tarde. Explique no que se baseia essa semelhança. 

Em ambos há uma descrição da cidade como lugar dinâmico, bem como repleto de máquinas e invenções 
que possibilitam conforto e uma constante evolução da vida e do pensamento. O louvor de Jacinto à cida-
de se aproxima bastante da apologia do urbano, do tecnológico e do moderno, expressa pelo futurismo.
 
2) No texto de apresentação “Entre o campo e a cidade”, Paulo Franchetti afirma 
que Zé Fernandes é um “narrador ambíguo”. Justifique essa afirmação com base 
no trecho citado e na sua leitura do romance.

No trecho, para afirmar que mesmo longe da cidade o ser humano podia viver com delícia, Zé Fernandes não 
deixa de fazer uma longa descrição da cidade, de sua grandeza, variedade e confortos. Isso demonstra o caráter 
contraditório do narrador, que critica e renega a cidade ao mesmo tempo que se sente fascinado por ela.

(Fuvest-SP — Adaptada) Leia o trecho de A cidade e as serras e responda às questões 3 e 4.

Então, de trás da ombreira da taberna, uma grande voz bradou [...]:
— Bendito seja o Pai dos Pobres!

E um estranho velho, de longos cabelos brancos, barbas bran cas, que lhe comiam 
a face cor de tijolo, assomou no vão da porta, apoiado a um bordão, com uma 
caixa de lata a tiracolo, e cravou em Jacinto dois olhinhos dum brilho negro, que 
faiscavam. Era o tio João Torrado, o profeta da Serra... [...]

— Pois aqui o tem, o senhor de Tormes, que fez por aí todo es se bem à pobreza.
O velho atirou para ele bruscamente o braço, que saía cabelu do e quase negro 

duma manga muito curta.
— A mão!
E quando Jacinto lha deu, depois de arrancar vivamente a lu va, João Torrado 

longamente lha reteve com um sacudir lento e pen sativo, murmurando:
— Mão real, mão de dar, mão que vem de cima, mão já rara!
[...] Eu então debrucei-me para ele, mais em confidência:
— Mas, ó tio João, ouça cá! Sempre é certo você dizer por aí, pelos sítios, que 

El-Rei D. Sebastião voltara?

3) Jacinto é chamado de “Pai dos Pobres”. Essa qualificação indica que Jacinto 
mantinha com os pobres da serra uma relação democrática e igualitária? 
Justifique sua resposta.

Não. Jacinto mantinha uma relação paternalista, uma vez que, ao melhorar suas condições de vida, 
continava em posição socioeconômica muito superior à deles.  A expressão “Pai dos Pobres” revela essa re-
lação: Jacinto era visto como aquele que zela pelo bem-estar, mas mantinha sua posição de autoridade. 

4) Tendo em vista o contexto da obra, explique de forma breve por que o narra-
dor, no final do trecho, se refere a “El-Rei D. Sebastião”.

Considerando que a obra se passa no século XIX, ainda se encontrava, no interior de Portugal, a crença de que 
dom Sebastião, monarca desaparecido no século XVI na Batalha de Alcácer-Quibir, retornaria e restituiria 
a glória de Portugal, bem como a justiça. Trata-se de um mito conhecido como sebastianismo. Jacinto, por 
ajudar os pobres e instituir maior justiça, é associado à figura de dom Sebastião pelo “profeta da Serra”.

5) (Unesp-SP — Adaptada) A questão a seguir se baseia no seguinte texto:

Brancas rochas, pelas encostas, alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo 
vento e pelo sol; outras, vestidas de líquen e de silvados floridos, avança vam como 
proas de galeras enfeitadas; [...]

Ao longo desse trecho, Eça de Queirós se serve da prosopopeia ou personificação, 
figura que consiste em atribuir a seres inanimados qualidades próprias de seres 
animados, particularmente qualidades humanas. Explique o efeito expressivo 
das prosopopeias ou personificações na descrição das serras e seus acidentes. 
Apresente uma passagem do texto para comprovar seu comentário.

A prosopopeia proporciona a humanização da natureza, importante na valorização da paisagem por-
tuguesa empreendida por Eça de Queirós nesse livro. Em “sólida nudez” e “ventre polido”, por exemplo, 
revela-se a aridez da paisagem serrana, amenizada pelo revestimento vegetal: “vestidas de líquen”. 

EÇA DE QUEIRÓS
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Exercícios

Professor,

Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura de  
A cidade e as serras, 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

1) Em relação ao foco narrativo de A cidade e as serras, assinale a alternativa correta:

a) O foco narrativo é em terceira pessoa onisciente, típico do realismo.
b) A história é narrada por um narrador-protagonista, isto é, tem foco narra-

tivo em primeira pessoa.
c) O livro possui foco narrativo em primeira pessoa, com um narrador- 

-testemunha que não se envolve com o que narra.
d) A história dos Jacintos é narrada em terceira pessoa, embora o narrador,  

Zé Fernandes, se identifique para os leitores.
e) A história é contada por um narrador-testemunha, que, em sua narração, 

defende uma tese.

A cidade e as serras possui um narrador-testemunha: Zé Fernandes, amigo de Jacinto, o protagonista.  
Ao narrar a trajetória de Jacinto, o narrador se envolve na própria narrativa, já que tem relações afetivas 
com o protagonista e é também um personagem da história. Porém Zé Fernandes também defende im-
plicitamente, em toda a obra, e explicitamente, em alguns diálogos, uma tese: a da degeneração da vida 
nas cidades em oposição à salubridade e à felicidade da vida campesina, natural.

2) No início do capítulo I, o protagonista, Jacinto, é apresentado como “Príncipe 
da Grã-Ventura”, o que significa que:

a) Jacinto era de origem nobre, e por isso era chamado de príncipe.
b) Jacinto era muito feliz, fato que se verifica no decorrer de toda a obra.
c) essa expressão era irônica, pois Jacinto vivia entediado e infeliz em Paris.
d) em sua juventude Jacinto era feliz, cercado da ciência e da civilização que o 

encantavam.
e) Jacinto, embora tenha sofrido muito na infância e na juventude, torna-se o 

mais feliz dos homens ao voltar para Portugal.

Jacinto foi o “Príncipe da Grã-Ventura” em sua infância, pois era inteligente, rico e adorado por todos.  
Na juventude, acreditava que a felicidade estava atrelada ao que a ciência e a tecnologia podiam 
oferecer. Porém Jacinto se torna um adulto entediado e infeliz, pois o excesso de informação, máquinas 
e convenções sociais não trazem um sentido para sua vida — o que ele encontra na simplici- 
dade do campo. 

A cidade e as serras  
— sugestões de abordagem 

Caro professor,

Aproveite o contato dos alunos com o romance de Eça de Queirós para apro-
fundar um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o con-
texto em que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que 
podem ser abordadas em sala de aula.

 Miguelismo — Nas primeiras páginas de A cidade e as serras, narra-se a história 
da família de Jacinto, e de como eles se estabeleceram em Paris. Com isso, 
o narrador apresenta parte da história de Portugal — como a organização 
senhorial que vigorou desde a Idade Média até o século XIX, o exílio de  
dom Miguel e as lutas dos miguelistas para manter o infante em Portugal e restituir- 
-lhe o poder. Nesse sentido, convém que, junto com os professores de história, 
seja abordado esse período da história de Portugal, para que os estudantes 
entendam o motivo pelo qual dom Galião deixou as terras portuguesas e foi 
morar em Paris. Conhecer a relação entre dom Miguel e a aristocracia rural 
portuguesa (como suas crenças e relações de poder, entre outros aspectos) 
também é importante para compreender a cena do capítulo XIII, em que Zé 
Fernandes descobre, em seu aniversário, que os proprietários de fazendas e 
quintas das redondezas acreditavam que Jacinto era miguelista. 

 Invenções tecnológicas do século XIX — No capítulo II, são descritas várias 
máquinas e objetos que fazem do 202 uma residência moderna e sofisticada, 
equipada com o que havia de mais avançado no final do século XIX. Uma ativi-
dade bastante interessante seria abordar, junto com os professores de história, 
a ciência e as inovações técnicas oitocentistas, para que os alunos compreen-
dam melhor a descrição queirosiana. Se os alunos puderem visualizar alguns 
dos objetos citados, através de gravuras ou reconstituições, a leitura pode se 
tornar ainda mais instigante.

 Ironia queirosiana — Um dos aspectos marcantes do livro é o tom irônico 
com que Eça de Queirós narra alguns episódios. Porém, diferentemente de 
livros anteriores, como O primo Basílio, essa ironia não possui apenas uma crí-
tica demolidora; às vezes é possível identificar um tom jocoso, muito mais 
benevolente ao que é tipicamente português. Um exemplo é a forma como o 
narrador relata a “devoção” de dom Galião ao infante dom Miguel, ou certos 
costumes serranos. A ironia se torna mais ácida, entretanto, quando se descre-
vem os costumes parisienses e suas futilidades, em episódios como a “inunda-
ção” do 202 ou o jantar ao Grão-Duque Casimiro. É importante destacar, com 
os alunos, a ironia de frases como “Através, porém, desta fulgurante sociabi-
lidade arranjara no cérebro (onde decerto penetrara o pó de arroz que desde 

O essencial de  
A cidade e as serras, de Eça de Queirós 

Os arroubos lusitanos de Eça de Queirós

Eça de Queirós é um dos escritores portugueses mais famosos, e sem dúvida o 
mais conhecido entre os de sua geração. Provavelmente, além do notável talento 
com as palavras, também contribuiu para a sua celebridade um certo gosto pela 
polêmica. Em pleno século XIX, o autor escrevia sobre temas tabus: o desejo 
carnal avassalador que não respeita instituições como o celibato clerical ou o 
matrimônio, os quais deram origem a romances famosos como O crime do padre 
Amaro e O primo Basílio. Um tom de maledicência em relação a comportamentos re-
prováveis da sociedade portuguesa também entra como ingrediente de tais obras. 
Entretanto, esses temas não são abordados em A cidade as serras.

Muitos críticos costumam fazer uma interpretação biográfica da última fase 
da obra queirosiana, conhecida como pós-realista. Afirmam que, ao deixar para 
trás a juventude e seu caráter revolucionário, o autor teria adquirido um olhar 
mais benevolente. No entanto, o escritor não deixa de lado a crítica. Ela perde 
um pouco de acidez, mas ainda está presente como componente essencial em  
A cidade e as serras: condena a futilidade e a artificialidade da civilização, o acúmulo 
de conhecimento e de objetos inúteis. Também critica a exploração do trabalho 
camponês quando menciona a revolta de Jacinto ao perceber a precariedade em 
que viviam as pessoas em Tormes.

Outra afirmação comum sobre essa última fase diz respeito ao nacionalismo. 
Há nessa obra certo arroubo lusitano, em expressões como “Portugal amado” e 
“Portugal pequenino, que ainda és doce aos pequeninos”. Seria saudade de casa 
por parte daquele que morou em tantos lugares e não chegaria a voltar a sua 
pátria? Para além das suposições biográficas, é preciso considerar a crítica do 
autor aos portugueses afrancesados. A imagem de Jacinto em Paris — cercado de 
todo o aparato tecnológico e da mais seleta sociedade, porém infeliz, entediado 
e degenerado — traduz a ideia da decadência lusitana por se deixar “corromper” 
pelas modas estrangeiras. Um episódio interessante ocorre no aniversário de 
Jacinto, quando lhe oferecem um arroz-doce sofisticado, em forma de pirâmide, 
todo decorado e cheio de aromas exóticos. A frustração é grande e a mensagem é 
clara: não afrancesem aquilo que temos de mais saborosamente português!

O final do romance apresenta uma visão bastante clara e objetiva de Eça de 
Queirós quanto aos rumos socioeconômicos de Portugal: o país deve investir 
na agricultura. Ao contrário de renegar suas tradições agrícolas, o autor parece 
propor que os portugueses unam tradição e modernidade, fazendo das antigas 
quintas senhoriais propriedades modernizadas e produtivas. Assim, Jacinto faz 
melhorias nas casas dos colonos, pretende fundar uma escola em Tormes, leva 
para lá o telefone e o médico. Melhora suas condições de vida e a de seus traba-
lhadores. E se torna um dom Sebastião, na crendice do povo simples. Seria esse o 
caminho de Portugal em seu retorno à glória perdida?

o colégio acamava na testa) algumas Ideias Gerais” — referente a Madame de 
Oriol. Explique que, a partir da obra A relíquia, o texto queirosiano se torna 
mais irônico e menos explicitamente moralista. 

 Filosofia — No primeiro capítulo do livro, Jacinto elabora a teoria do “mag-
nífico Adão”, isto é, do homem que, aumentando a potência de seu corpo e 
de seu pensamento através de toda a ciência e de todos os mecanismos pro-
duzidos pela tecnologia, seria sumamente feliz. Essa teoria expressa as crenças 
do positivismo, teoria filosófica elaborada por Augusto Comte, em seu livro 
Curso de filosofia positiva. Porém ao longo da primeira parte do romance de Eça de 
Queirós, em que Jacinto vive em Paris, percebemos que seu tédio, sua inação 
e sua decepção o aproximam mais de outras bases filosóficas: o Eclesiastes, livro 
bíblico de autoria atribuída a Salomão (que, inclusive, Jacinto carregava con-
sigo ao andar pela cidade) e O mundo como vontade e representação, de Schopenhauer, 
filósofo alemão antipositivista e niilista. Os professores de filosofia e literatura 
podem trabalhar em conjunto, selecionando trechos desses textos filosóficos 
que dialogam com o romance queirosiano para ler e analisar com os alunos em 
sala de aula. Isso enriqueceria a análise do livro, além de apresentar aos alunos 
as teorias filosóficas mais importantes da segunda metade do século XIX.

 Crítica literária — Uma das características da obra de Eça de Queirós é a crí-
tica ao que ele chamou, em carta a Teófilo Braga, de “literatura acéfala” (refe- 
rindo-se à literatura romântica por meio da personagem Ernesto Ledesma, de 
O primo Basílio). Se na última fase de sua obra o autor não critica diretamente a 
literatura romântica, ele não abre mão de descrever de forma pejorativa a pro-
dução literária que considera “acéfala”. Por exemplo, no capítulo IV, em que 
se relata o célebre jantar ao Grão-Duque Casimiro e seu peixe da Dalmácia, o 
personagem do Psicólogo Feminista, autor da Couraça, romance celebrado por 
toda a Paris, configura-se numa sátira à literatura experimental do final do 
século XIX. A cena em que Marizac aponta como um “erro inadmissível” uma 
duquesa vestir (ou despir), em determinada cena, um colete de cetim preto  
— que o autor faz questão de frisar que em suas anotações provavelmente 
era lilás e que não sabia como deixara escapar esse absurdo — configura- 
-se, de forma muito irônica, como uma crítica à futilidade dessa literatura 
que provoca “gritinhos de gozo e um quente rumor de saias alvoroçadas”. 
Outra imagem da literatura que aparece no romance é a de Dornan, o “poeta 
neoplatônico e místico”, decerto uma referência nada lisonjeira à literatura 
decadentista/simbolista.

 O ideal de vida do dândi — Ao construir a personagem de Jacinto, Eça de 
Queirós representa uma figura típica do final do século XIX parisiense: o dândi, 
isto é, um jovem rico (em geral proveniente da aristocracia), culto e sofisticado, 
cuja conduta se baseia na artificialização da vida, ou seja, na repulsão a tudo que 
é comum ou natural, cultivando assim o gosto pelo exótico. No capítulo VII,  
menciona-se que Jacinto ofereceu a suas amigas um “jantar cor-de-rosa”, em 

que tudo era, artificialmente, da cor rosa. Era moda, no fim do século XIX, 
entre os dândis parisienses, oferecer jantares temáticos, promover experiências 
sensoriais e vestir-se de maneira excêntrica, para diferenciar-se da burguesia. 
O professor de literatura pode explorar o texto de apresentação, “Entre o 
campo e a cidade”, escrito por Paulo Franchetti, que compara a figura de 
Jacinto com o personagem des Esseintes, do livro À Rebours, de J. K. Huysmans 
(traduzido para o português como Às avessas e publicado pela Companhia das 
Letras). Seria interessante ler trechos do livro de Huysmans e comparar seu 
personagem ao de Eça de Queirós.

 Atualidade da obra — A cidade e as serras apresenta, em suas descrições, o desen-
volvimento e as crenças europeias do final do século XIX. Mas nem por isso é 
um livro datado. Ao contrário: Eça de Queirós apresenta problemas relativos à 
expansão da indústria, à tecnologia e ao modo de vida urbano quando esses 
aspectos se anunciavam, timidamente e de forma pontual, na Europa. Com a 
expansão da urbanização e da industrialização por todo o mundo — o que 
ocasiona também a expansão de seus problemas —, A cidade e as serras se torna 
um livro cada vez mais atual. Portanto, é possível explorar o romance sob vá-
rias perspectivas, promovendo um debate amplo com a participação da área de 
história (abordando o desenvolvimento das cidades e das indústrias a partir do 
século XIX), geografia (debatendo as consequências naturais dessa expansão), 
sociologia (explorando as consequências sociais dessa expansão), etc. É inte-
ressante explicitar como A cidade e as serras apresenta, já no século XIX, a euforia 
desmedida pela tecnologia e o consumismo — males presentes na sociedade 
contemporânea.

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 su-
plemento on-line, além de sugerir links relacionados ao autor e à obra em estudo.

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 exercícios da 
primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito, para 
saberem tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante 
que o professor oriente os alunos a resolverem as questões como uma espécie de 
simulado, e só depois consultarem o gabarito). A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e às suas 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 www.atica.com.br/bomlivro) e distribuir 
para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra 
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

3) Jacinto elabora uma teoria sobre a felicidade humana, sintetizada pelos cole-
gas na equação: “suma ciência × suma potência = suma felicidade”. Assinale a 
alternativa que não corresponde à “equação metafísica de Jacinto”:

a) O ser humano seria um “magnífico Adão”, isto é, chegaria ao máximo de 
aperfeiçoamento possível a um ser humano, se fosse civilizado.

b) Para Jacinto, o homem civilizado era aquele que desenvolvia seu intelecto 
por meio das constantes inovações da ciência e da filosofia.

c) Para Jacinto, o homem civilizado não teria de estar necessariamente na 
cidade, já que poderia desenvolver seu instinto investigativo no campo.

d) Para Jacinto, o homem civilizado era aquele que aumentava sua potência 
corporal por meio das invenções tecnológicas.

e) Para provar a validade de sua equação a Zé Fernandes, Jacinto usa como 
exemplo um telescópio que possuía no telhado do 202.

Jacinto não concebia que pudesse haver vida inteligente no campo, pois julgava que, em contato com a 
natureza, ele se rebaixaria a uma vida de subsistência e reprodução, assim como os outros animais. 

4) Quando resolve ir a Portugal, terra de seus ancestrais:

a) Jacinto se sente muito confortável, pois ordenara uma reforma em sua pro-
priedade com o que havia de mais moderno na Europa.

b) Jacinto se sente horrorizado com a precariedade de sua propriedade, onde 
não permanece: segue para Lisboa e se hospeda num hotel.

c) Jacinto se sente comovido, pois é recebido na estação por seus parentes; 
porém, logo que traslada os restos mortais de seus ancestrais, volta a Paris.

d) Jacinto se sente fatigado e faminto, por isso dorme e come com gosto, 
embora todos as comodidades que enviara de Paris tenham se extraviado.

e) Jacinto fica irritado com a morosidade das serras portuguesas, pois toda a 
mobília e a bagagem que enviara de Paris ainda estavam encaixotados.

Jacinto, após uma viagem cansativa, sente fome e cansaço físico pela primeira vez na vida. A comida 
simples e o grande apetite o fazem comer como nunca havia comido antes e dormir muito bem, mesmo 
no chão, envolto em mantas.

Leia o trecho a seguir para responder às questões 5 e 6:

Já a tarde caía quando recolhemos muito lentamente. E toda es sa adorável paz 
do Céu, realmente celestial, e dos campos, onde ca da folhinha conservava uma 
quietação contemplativa, na luz docemente desmaiada, pousando sobre as coisas 
com um liso e leve afa go, penetrava tão profundamente Jacinto, que eu o senti, no 
silêncio em que caíramos, suspirar de puro alívio.

Depois, muito gravemente:
— Tu dizes que na natureza não há pensamento...
— Outra vez! Olha que maçada! Eu...
— Mas é por estar nela suprimido o pensamento que lhe está poupado o sofrimento! 

Nós, desgraçados, não podemos suprimir o pensamento, mas certamente o podemos 
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Exercícios

Professor,

Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura de  
A cidade e as serras, 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

1) Em relação ao foco narrativo de A cidade e as serras, assinale a alternativa correta:

a) O foco narrativo é em terceira pessoa onisciente, típico do realismo.
b) A história é narrada por um narrador-protagonista, isto é, tem foco narra-

tivo em primeira pessoa.
c) O livro possui foco narrativo em primeira pessoa, com um narrador- 

-testemunha que não se envolve com o que narra.
d) A história dos Jacintos é narrada em terceira pessoa, embora o narrador,  

Zé Fernandes, se identifique para os leitores.
e) A história é contada por um narrador-testemunha, que, em sua narração, 

defende uma tese.

A cidade e as serras possui um narrador-testemunha: Zé Fernandes, amigo de Jacinto, o protagonista.  
Ao narrar a trajetória de Jacinto, o narrador se envolve na própria narrativa, já que tem relações afetivas 
com o protagonista e é também um personagem da história. Porém Zé Fernandes também defende im-
plicitamente, em toda a obra, e explicitamente, em alguns diálogos, uma tese: a da degeneração da vida 
nas cidades em oposição à salubridade e à felicidade da vida campesina, natural.

2) No início do capítulo I, o protagonista, Jacinto, é apresentado como “Príncipe 
da Grã-Ventura”, o que significa que:

a) Jacinto era de origem nobre, e por isso era chamado de príncipe.
b) Jacinto era muito feliz, fato que se verifica no decorrer de toda a obra.
c) essa expressão era irônica, pois Jacinto vivia entediado e infeliz em Paris.
d) em sua juventude Jacinto era feliz, cercado da ciência e da civilização que o 

encantavam.
e) Jacinto, embora tenha sofrido muito na infância e na juventude, torna-se o 

mais feliz dos homens ao voltar para Portugal.

Jacinto foi o “Príncipe da Grã-Ventura” em sua infância, pois era inteligente, rico e adorado por todos.  
Na juventude, acreditava que a felicidade estava atrelada ao que a ciência e a tecnologia podiam 
oferecer. Porém Jacinto se torna um adulto entediado e infeliz, pois o excesso de informação, máquinas 
e convenções sociais não trazem um sentido para sua vida — o que ele encontra na simplici- 
dade do campo. 

A cidade e as serras  
— sugestões de abordagem 

Caro professor,

Aproveite o contato dos alunos com o romance de Eça de Queirós para apro-
fundar um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o con-
texto em que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que 
podem ser abordadas em sala de aula.

 Miguelismo — Nas primeiras páginas de A cidade e as serras, narra-se a história 
da família de Jacinto, e de como eles se estabeleceram em Paris. Com isso, 
o narrador apresenta parte da história de Portugal — como a organização 
senhorial que vigorou desde a Idade Média até o século XIX, o exílio de  
dom Miguel e as lutas dos miguelistas para manter o infante em Portugal e restituir- 
-lhe o poder. Nesse sentido, convém que, junto com os professores de história, 
seja abordado esse período da história de Portugal, para que os estudantes 
entendam o motivo pelo qual dom Galião deixou as terras portuguesas e foi 
morar em Paris. Conhecer a relação entre dom Miguel e a aristocracia rural 
portuguesa (como suas crenças e relações de poder, entre outros aspectos) 
também é importante para compreender a cena do capítulo XIII, em que Zé 
Fernandes descobre, em seu aniversário, que os proprietários de fazendas e 
quintas das redondezas acreditavam que Jacinto era miguelista. 

 Invenções tecnológicas do século XIX — No capítulo II, são descritas várias 
máquinas e objetos que fazem do 202 uma residência moderna e sofisticada, 
equipada com o que havia de mais avançado no final do século XIX. Uma ativi-
dade bastante interessante seria abordar, junto com os professores de história, 
a ciência e as inovações técnicas oitocentistas, para que os alunos compreen-
dam melhor a descrição queirosiana. Se os alunos puderem visualizar alguns 
dos objetos citados, através de gravuras ou reconstituições, a leitura pode se 
tornar ainda mais instigante.

 Ironia queirosiana — Um dos aspectos marcantes do livro é o tom irônico 
com que Eça de Queirós narra alguns episódios. Porém, diferentemente de 
livros anteriores, como O primo Basílio, essa ironia não possui apenas uma crí-
tica demolidora; às vezes é possível identificar um tom jocoso, muito mais 
benevolente ao que é tipicamente português. Um exemplo é a forma como o 
narrador relata a “devoção” de dom Galião ao infante dom Miguel, ou certos 
costumes serranos. A ironia se torna mais ácida, entretanto, quando se descre-
vem os costumes parisienses e suas futilidades, em episódios como a “inunda-
ção” do 202 ou o jantar ao Grão-Duque Casimiro. É importante destacar, com 
os alunos, a ironia de frases como “Através, porém, desta fulgurante sociabi-
lidade arranjara no cérebro (onde decerto penetrara o pó de arroz que desde 

O essencial de  
A cidade e as serras, de Eça de Queirós 

Os arroubos lusitanos de Eça de Queirós

Eça de Queirós é um dos escritores portugueses mais famosos, e sem dúvida o 
mais conhecido entre os de sua geração. Provavelmente, além do notável talento 
com as palavras, também contribuiu para a sua celebridade um certo gosto pela 
polêmica. Em pleno século XIX, o autor escrevia sobre temas tabus: o desejo 
carnal avassalador que não respeita instituições como o celibato clerical ou o 
matrimônio, os quais deram origem a romances famosos como O crime do padre 
Amaro e O primo Basílio. Um tom de maledicência em relação a comportamentos re-
prováveis da sociedade portuguesa também entra como ingrediente de tais obras. 
Entretanto, esses temas não são abordados em A cidade as serras.

Muitos críticos costumam fazer uma interpretação biográfica da última fase 
da obra queirosiana, conhecida como pós-realista. Afirmam que, ao deixar para 
trás a juventude e seu caráter revolucionário, o autor teria adquirido um olhar 
mais benevolente. No entanto, o escritor não deixa de lado a crítica. Ela perde 
um pouco de acidez, mas ainda está presente como componente essencial em  
A cidade e as serras: condena a futilidade e a artificialidade da civilização, o acúmulo 
de conhecimento e de objetos inúteis. Também critica a exploração do trabalho 
camponês quando menciona a revolta de Jacinto ao perceber a precariedade em 
que viviam as pessoas em Tormes.

Outra afirmação comum sobre essa última fase diz respeito ao nacionalismo. 
Há nessa obra certo arroubo lusitano, em expressões como “Portugal amado” e 
“Portugal pequenino, que ainda és doce aos pequeninos”. Seria saudade de casa 
por parte daquele que morou em tantos lugares e não chegaria a voltar a sua 
pátria? Para além das suposições biográficas, é preciso considerar a crítica do 
autor aos portugueses afrancesados. A imagem de Jacinto em Paris — cercado de 
todo o aparato tecnológico e da mais seleta sociedade, porém infeliz, entediado 
e degenerado — traduz a ideia da decadência lusitana por se deixar “corromper” 
pelas modas estrangeiras. Um episódio interessante ocorre no aniversário de 
Jacinto, quando lhe oferecem um arroz-doce sofisticado, em forma de pirâmide, 
todo decorado e cheio de aromas exóticos. A frustração é grande e a mensagem é 
clara: não afrancesem aquilo que temos de mais saborosamente português!

O final do romance apresenta uma visão bastante clara e objetiva de Eça de 
Queirós quanto aos rumos socioeconômicos de Portugal: o país deve investir 
na agricultura. Ao contrário de renegar suas tradições agrícolas, o autor parece 
propor que os portugueses unam tradição e modernidade, fazendo das antigas 
quintas senhoriais propriedades modernizadas e produtivas. Assim, Jacinto faz 
melhorias nas casas dos colonos, pretende fundar uma escola em Tormes, leva 
para lá o telefone e o médico. Melhora suas condições de vida e a de seus traba-
lhadores. E se torna um dom Sebastião, na crendice do povo simples. Seria esse o 
caminho de Portugal em seu retorno à glória perdida?

o colégio acamava na testa) algumas Ideias Gerais” — referente a Madame de 
Oriol. Explique que, a partir da obra A relíquia, o texto queirosiano se torna 
mais irônico e menos explicitamente moralista. 

 Filosofia — No primeiro capítulo do livro, Jacinto elabora a teoria do “mag-
nífico Adão”, isto é, do homem que, aumentando a potência de seu corpo e 
de seu pensamento através de toda a ciência e de todos os mecanismos pro-
duzidos pela tecnologia, seria sumamente feliz. Essa teoria expressa as crenças 
do positivismo, teoria filosófica elaborada por Augusto Comte, em seu livro 
Curso de filosofia positiva. Porém ao longo da primeira parte do romance de Eça de 
Queirós, em que Jacinto vive em Paris, percebemos que seu tédio, sua inação 
e sua decepção o aproximam mais de outras bases filosóficas: o Eclesiastes, livro 
bíblico de autoria atribuída a Salomão (que, inclusive, Jacinto carregava con-
sigo ao andar pela cidade) e O mundo como vontade e representação, de Schopenhauer, 
filósofo alemão antipositivista e niilista. Os professores de filosofia e literatura 
podem trabalhar em conjunto, selecionando trechos desses textos filosóficos 
que dialogam com o romance queirosiano para ler e analisar com os alunos em 
sala de aula. Isso enriqueceria a análise do livro, além de apresentar aos alunos 
as teorias filosóficas mais importantes da segunda metade do século XIX.

 Crítica literária — Uma das características da obra de Eça de Queirós é a crí-
tica ao que ele chamou, em carta a Teófilo Braga, de “literatura acéfala” (refe- 
rindo-se à literatura romântica por meio da personagem Ernesto Ledesma, de 
O primo Basílio). Se na última fase de sua obra o autor não critica diretamente a 
literatura romântica, ele não abre mão de descrever de forma pejorativa a pro-
dução literária que considera “acéfala”. Por exemplo, no capítulo IV, em que 
se relata o célebre jantar ao Grão-Duque Casimiro e seu peixe da Dalmácia, o 
personagem do Psicólogo Feminista, autor da Couraça, romance celebrado por 
toda a Paris, configura-se numa sátira à literatura experimental do final do 
século XIX. A cena em que Marizac aponta como um “erro inadmissível” uma 
duquesa vestir (ou despir), em determinada cena, um colete de cetim preto  
— que o autor faz questão de frisar que em suas anotações provavelmente 
era lilás e que não sabia como deixara escapar esse absurdo — configura- 
-se, de forma muito irônica, como uma crítica à futilidade dessa literatura 
que provoca “gritinhos de gozo e um quente rumor de saias alvoroçadas”. 
Outra imagem da literatura que aparece no romance é a de Dornan, o “poeta 
neoplatônico e místico”, decerto uma referência nada lisonjeira à literatura 
decadentista/simbolista.

 O ideal de vida do dândi — Ao construir a personagem de Jacinto, Eça de 
Queirós representa uma figura típica do final do século XIX parisiense: o dândi, 
isto é, um jovem rico (em geral proveniente da aristocracia), culto e sofisticado, 
cuja conduta se baseia na artificialização da vida, ou seja, na repulsão a tudo que 
é comum ou natural, cultivando assim o gosto pelo exótico. No capítulo VII,  
menciona-se que Jacinto ofereceu a suas amigas um “jantar cor-de-rosa”, em 

que tudo era, artificialmente, da cor rosa. Era moda, no fim do século XIX, 
entre os dândis parisienses, oferecer jantares temáticos, promover experiências 
sensoriais e vestir-se de maneira excêntrica, para diferenciar-se da burguesia. 
O professor de literatura pode explorar o texto de apresentação, “Entre o 
campo e a cidade”, escrito por Paulo Franchetti, que compara a figura de 
Jacinto com o personagem des Esseintes, do livro À Rebours, de J. K. Huysmans 
(traduzido para o português como Às avessas e publicado pela Companhia das 
Letras). Seria interessante ler trechos do livro de Huysmans e comparar seu 
personagem ao de Eça de Queirós.

 Atualidade da obra — A cidade e as serras apresenta, em suas descrições, o desen-
volvimento e as crenças europeias do final do século XIX. Mas nem por isso é 
um livro datado. Ao contrário: Eça de Queirós apresenta problemas relativos à 
expansão da indústria, à tecnologia e ao modo de vida urbano quando esses 
aspectos se anunciavam, timidamente e de forma pontual, na Europa. Com a 
expansão da urbanização e da industrialização por todo o mundo — o que 
ocasiona também a expansão de seus problemas —, A cidade e as serras se torna 
um livro cada vez mais atual. Portanto, é possível explorar o romance sob vá-
rias perspectivas, promovendo um debate amplo com a participação da área de 
história (abordando o desenvolvimento das cidades e das indústrias a partir do 
século XIX), geografia (debatendo as consequências naturais dessa expansão), 
sociologia (explorando as consequências sociais dessa expansão), etc. É inte-
ressante explicitar como A cidade e as serras apresenta, já no século XIX, a euforia 
desmedida pela tecnologia e o consumismo — males presentes na sociedade 
contemporânea.

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 su-
plemento on-line, além de sugerir links relacionados ao autor e à obra em estudo.

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 exercícios da 
primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito, para 
saberem tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante 
que o professor oriente os alunos a resolverem as questões como uma espécie de 
simulado, e só depois consultarem o gabarito). A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e às suas 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 www.atica.com.br/bomlivro) e distribuir 
para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra 
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

3) Jacinto elabora uma teoria sobre a felicidade humana, sintetizada pelos cole-
gas na equação: “suma ciência × suma potência = suma felicidade”. Assinale a 
alternativa que não corresponde à “equação metafísica de Jacinto”:

a) O ser humano seria um “magnífico Adão”, isto é, chegaria ao máximo de 
aperfeiçoamento possível a um ser humano, se fosse civilizado.

b) Para Jacinto, o homem civilizado era aquele que desenvolvia seu intelecto 
por meio das constantes inovações da ciência e da filosofia.

c) Para Jacinto, o homem civilizado não teria de estar necessariamente na 
cidade, já que poderia desenvolver seu instinto investigativo no campo.

d) Para Jacinto, o homem civilizado era aquele que aumentava sua potência 
corporal por meio das invenções tecnológicas.

e) Para provar a validade de sua equação a Zé Fernandes, Jacinto usa como 
exemplo um telescópio que possuía no telhado do 202.

Jacinto não concebia que pudesse haver vida inteligente no campo, pois julgava que, em contato com a 
natureza, ele se rebaixaria a uma vida de subsistência e reprodução, assim como os outros animais. 

4) Quando resolve ir a Portugal, terra de seus ancestrais:

a) Jacinto se sente muito confortável, pois ordenara uma reforma em sua pro-
priedade com o que havia de mais moderno na Europa.

b) Jacinto se sente horrorizado com a precariedade de sua propriedade, onde 
não permanece: segue para Lisboa e se hospeda num hotel.

c) Jacinto se sente comovido, pois é recebido na estação por seus parentes; 
porém, logo que traslada os restos mortais de seus ancestrais, volta a Paris.

d) Jacinto se sente fatigado e faminto, por isso dorme e come com gosto, 
embora todos as comodidades que enviara de Paris tenham se extraviado.

e) Jacinto fica irritado com a morosidade das serras portuguesas, pois toda a 
mobília e a bagagem que enviara de Paris ainda estavam encaixotados.

Jacinto, após uma viagem cansativa, sente fome e cansaço físico pela primeira vez na vida. A comida 
simples e o grande apetite o fazem comer como nunca havia comido antes e dormir muito bem, mesmo 
no chão, envolto em mantas.

Leia o trecho a seguir para responder às questões 5 e 6:

Já a tarde caía quando recolhemos muito lentamente. E toda es sa adorável paz 
do Céu, realmente celestial, e dos campos, onde ca da folhinha conservava uma 
quietação contemplativa, na luz docemente desmaiada, pousando sobre as coisas 
com um liso e leve afa go, penetrava tão profundamente Jacinto, que eu o senti, no 
silêncio em que caíramos, suspirar de puro alívio.

Depois, muito gravemente:
— Tu dizes que na natureza não há pensamento...
— Outra vez! Olha que maçada! Eu...
— Mas é por estar nela suprimido o pensamento que lhe está poupado o sofrimento! 

Nós, desgraçados, não podemos suprimir o pensamento, mas certamente o podemos 
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Exercícios

Professor,

Os exercícios propostos a seguir têm o intuito de aprofundar a leitura de  
A cidade e as serras, 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

1) Em relação ao foco narrativo de A cidade e as serras, assinale a alternativa correta:

a) O foco narrativo é em terceira pessoa onisciente, típico do realismo.
b) A história é narrada por um narrador-protagonista, isto é, tem foco narra-

tivo em primeira pessoa.
c) O livro possui foco narrativo em primeira pessoa, com um narrador- 

-testemunha que não se envolve com o que narra.
d) A história dos Jacintos é narrada em terceira pessoa, embora o narrador,  

Zé Fernandes, se identifique para os leitores.
e) A história é contada por um narrador-testemunha, que, em sua narração, 

defende uma tese.

A cidade e as serras possui um narrador-testemunha: Zé Fernandes, amigo de Jacinto, o protagonista.  
Ao narrar a trajetória de Jacinto, o narrador se envolve na própria narrativa, já que tem relações afetivas 
com o protagonista e é também um personagem da história. Porém Zé Fernandes também defende im-
plicitamente, em toda a obra, e explicitamente, em alguns diálogos, uma tese: a da degeneração da vida 
nas cidades em oposição à salubridade e à felicidade da vida campesina, natural.

2) No início do capítulo I, o protagonista, Jacinto, é apresentado como “Príncipe 
da Grã-Ventura”, o que significa que:

a) Jacinto era de origem nobre, e por isso era chamado de príncipe.
b) Jacinto era muito feliz, fato que se verifica no decorrer de toda a obra.
c) essa expressão era irônica, pois Jacinto vivia entediado e infeliz em Paris.
d) em sua juventude Jacinto era feliz, cercado da ciência e da civilização que o 

encantavam.
e) Jacinto, embora tenha sofrido muito na infância e na juventude, torna-se o 

mais feliz dos homens ao voltar para Portugal.

Jacinto foi o “Príncipe da Grã-Ventura” em sua infância, pois era inteligente, rico e adorado por todos.  
Na juventude, acreditava que a felicidade estava atrelada ao que a ciência e a tecnologia podiam 
oferecer. Porém Jacinto se torna um adulto entediado e infeliz, pois o excesso de informação, máquinas 
e convenções sociais não trazem um sentido para sua vida — o que ele encontra na simplici- 
dade do campo. 

A cidade e as serras  
— sugestões de abordagem 

Caro professor,

Aproveite o contato dos alunos com o romance de Eça de Queirós para apro-
fundar um pouco mais o conhecimento deles sobre o autor, sua obra e o con-
texto em que ela foi produzida. Os tópicos a seguir são algumas sugestões que 
podem ser abordadas em sala de aula.

 Miguelismo — Nas primeiras páginas de A cidade e as serras, narra-se a história 
da família de Jacinto, e de como eles se estabeleceram em Paris. Com isso, 
o narrador apresenta parte da história de Portugal — como a organização 
senhorial que vigorou desde a Idade Média até o século XIX, o exílio de  
dom Miguel e as lutas dos miguelistas para manter o infante em Portugal e restituir- 
-lhe o poder. Nesse sentido, convém que, junto com os professores de história, 
seja abordado esse período da história de Portugal, para que os estudantes 
entendam o motivo pelo qual dom Galião deixou as terras portuguesas e foi 
morar em Paris. Conhecer a relação entre dom Miguel e a aristocracia rural 
portuguesa (como suas crenças e relações de poder, entre outros aspectos) 
também é importante para compreender a cena do capítulo XIII, em que Zé 
Fernandes descobre, em seu aniversário, que os proprietários de fazendas e 
quintas das redondezas acreditavam que Jacinto era miguelista. 

 Invenções tecnológicas do século XIX — No capítulo II, são descritas várias 
máquinas e objetos que fazem do 202 uma residência moderna e sofisticada, 
equipada com o que havia de mais avançado no final do século XIX. Uma ativi-
dade bastante interessante seria abordar, junto com os professores de história, 
a ciência e as inovações técnicas oitocentistas, para que os alunos compreen-
dam melhor a descrição queirosiana. Se os alunos puderem visualizar alguns 
dos objetos citados, através de gravuras ou reconstituições, a leitura pode se 
tornar ainda mais instigante.

 Ironia queirosiana — Um dos aspectos marcantes do livro é o tom irônico 
com que Eça de Queirós narra alguns episódios. Porém, diferentemente de 
livros anteriores, como O primo Basílio, essa ironia não possui apenas uma crí-
tica demolidora; às vezes é possível identificar um tom jocoso, muito mais 
benevolente ao que é tipicamente português. Um exemplo é a forma como o 
narrador relata a “devoção” de dom Galião ao infante dom Miguel, ou certos 
costumes serranos. A ironia se torna mais ácida, entretanto, quando se descre-
vem os costumes parisienses e suas futilidades, em episódios como a “inunda-
ção” do 202 ou o jantar ao Grão-Duque Casimiro. É importante destacar, com 
os alunos, a ironia de frases como “Através, porém, desta fulgurante sociabi-
lidade arranjara no cérebro (onde decerto penetrara o pó de arroz que desde 

O essencial de  
A cidade e as serras, de Eça de Queirós 

Os arroubos lusitanos de Eça de Queirós

Eça de Queirós é um dos escritores portugueses mais famosos, e sem dúvida o 
mais conhecido entre os de sua geração. Provavelmente, além do notável talento 
com as palavras, também contribuiu para a sua celebridade um certo gosto pela 
polêmica. Em pleno século XIX, o autor escrevia sobre temas tabus: o desejo 
carnal avassalador que não respeita instituições como o celibato clerical ou o 
matrimônio, os quais deram origem a romances famosos como O crime do padre 
Amaro e O primo Basílio. Um tom de maledicência em relação a comportamentos re-
prováveis da sociedade portuguesa também entra como ingrediente de tais obras. 
Entretanto, esses temas não são abordados em A cidade as serras.

Muitos críticos costumam fazer uma interpretação biográfica da última fase 
da obra queirosiana, conhecida como pós-realista. Afirmam que, ao deixar para 
trás a juventude e seu caráter revolucionário, o autor teria adquirido um olhar 
mais benevolente. No entanto, o escritor não deixa de lado a crítica. Ela perde 
um pouco de acidez, mas ainda está presente como componente essencial em  
A cidade e as serras: condena a futilidade e a artificialidade da civilização, o acúmulo 
de conhecimento e de objetos inúteis. Também critica a exploração do trabalho 
camponês quando menciona a revolta de Jacinto ao perceber a precariedade em 
que viviam as pessoas em Tormes.

Outra afirmação comum sobre essa última fase diz respeito ao nacionalismo. 
Há nessa obra certo arroubo lusitano, em expressões como “Portugal amado” e 
“Portugal pequenino, que ainda és doce aos pequeninos”. Seria saudade de casa 
por parte daquele que morou em tantos lugares e não chegaria a voltar a sua 
pátria? Para além das suposições biográficas, é preciso considerar a crítica do 
autor aos portugueses afrancesados. A imagem de Jacinto em Paris — cercado de 
todo o aparato tecnológico e da mais seleta sociedade, porém infeliz, entediado 
e degenerado — traduz a ideia da decadência lusitana por se deixar “corromper” 
pelas modas estrangeiras. Um episódio interessante ocorre no aniversário de 
Jacinto, quando lhe oferecem um arroz-doce sofisticado, em forma de pirâmide, 
todo decorado e cheio de aromas exóticos. A frustração é grande e a mensagem é 
clara: não afrancesem aquilo que temos de mais saborosamente português!

O final do romance apresenta uma visão bastante clara e objetiva de Eça de 
Queirós quanto aos rumos socioeconômicos de Portugal: o país deve investir 
na agricultura. Ao contrário de renegar suas tradições agrícolas, o autor parece 
propor que os portugueses unam tradição e modernidade, fazendo das antigas 
quintas senhoriais propriedades modernizadas e produtivas. Assim, Jacinto faz 
melhorias nas casas dos colonos, pretende fundar uma escola em Tormes, leva 
para lá o telefone e o médico. Melhora suas condições de vida e a de seus traba-
lhadores. E se torna um dom Sebastião, na crendice do povo simples. Seria esse o 
caminho de Portugal em seu retorno à glória perdida?

o colégio acamava na testa) algumas Ideias Gerais” — referente a Madame de 
Oriol. Explique que, a partir da obra A relíquia, o texto queirosiano se torna 
mais irônico e menos explicitamente moralista. 

 Filosofia — No primeiro capítulo do livro, Jacinto elabora a teoria do “mag-
nífico Adão”, isto é, do homem que, aumentando a potência de seu corpo e 
de seu pensamento através de toda a ciência e de todos os mecanismos pro-
duzidos pela tecnologia, seria sumamente feliz. Essa teoria expressa as crenças 
do positivismo, teoria filosófica elaborada por Augusto Comte, em seu livro 
Curso de filosofia positiva. Porém ao longo da primeira parte do romance de Eça de 
Queirós, em que Jacinto vive em Paris, percebemos que seu tédio, sua inação 
e sua decepção o aproximam mais de outras bases filosóficas: o Eclesiastes, livro 
bíblico de autoria atribuída a Salomão (que, inclusive, Jacinto carregava con-
sigo ao andar pela cidade) e O mundo como vontade e representação, de Schopenhauer, 
filósofo alemão antipositivista e niilista. Os professores de filosofia e literatura 
podem trabalhar em conjunto, selecionando trechos desses textos filosóficos 
que dialogam com o romance queirosiano para ler e analisar com os alunos em 
sala de aula. Isso enriqueceria a análise do livro, além de apresentar aos alunos 
as teorias filosóficas mais importantes da segunda metade do século XIX.

 Crítica literária — Uma das características da obra de Eça de Queirós é a crí-
tica ao que ele chamou, em carta a Teófilo Braga, de “literatura acéfala” (refe- 
rindo-se à literatura romântica por meio da personagem Ernesto Ledesma, de 
O primo Basílio). Se na última fase de sua obra o autor não critica diretamente a 
literatura romântica, ele não abre mão de descrever de forma pejorativa a pro-
dução literária que considera “acéfala”. Por exemplo, no capítulo IV, em que 
se relata o célebre jantar ao Grão-Duque Casimiro e seu peixe da Dalmácia, o 
personagem do Psicólogo Feminista, autor da Couraça, romance celebrado por 
toda a Paris, configura-se numa sátira à literatura experimental do final do 
século XIX. A cena em que Marizac aponta como um “erro inadmissível” uma 
duquesa vestir (ou despir), em determinada cena, um colete de cetim preto  
— que o autor faz questão de frisar que em suas anotações provavelmente 
era lilás e que não sabia como deixara escapar esse absurdo — configura- 
-se, de forma muito irônica, como uma crítica à futilidade dessa literatura 
que provoca “gritinhos de gozo e um quente rumor de saias alvoroçadas”. 
Outra imagem da literatura que aparece no romance é a de Dornan, o “poeta 
neoplatônico e místico”, decerto uma referência nada lisonjeira à literatura 
decadentista/simbolista.

 O ideal de vida do dândi — Ao construir a personagem de Jacinto, Eça de 
Queirós representa uma figura típica do final do século XIX parisiense: o dândi, 
isto é, um jovem rico (em geral proveniente da aristocracia), culto e sofisticado, 
cuja conduta se baseia na artificialização da vida, ou seja, na repulsão a tudo que 
é comum ou natural, cultivando assim o gosto pelo exótico. No capítulo VII,  
menciona-se que Jacinto ofereceu a suas amigas um “jantar cor-de-rosa”, em 

que tudo era, artificialmente, da cor rosa. Era moda, no fim do século XIX, 
entre os dândis parisienses, oferecer jantares temáticos, promover experiências 
sensoriais e vestir-se de maneira excêntrica, para diferenciar-se da burguesia. 
O professor de literatura pode explorar o texto de apresentação, “Entre o 
campo e a cidade”, escrito por Paulo Franchetti, que compara a figura de 
Jacinto com o personagem des Esseintes, do livro À Rebours, de J. K. Huysmans 
(traduzido para o português como Às avessas e publicado pela Companhia das 
Letras). Seria interessante ler trechos do livro de Huysmans e comparar seu 
personagem ao de Eça de Queirós.

 Atualidade da obra — A cidade e as serras apresenta, em suas descrições, o desen-
volvimento e as crenças europeias do final do século XIX. Mas nem por isso é 
um livro datado. Ao contrário: Eça de Queirós apresenta problemas relativos à 
expansão da indústria, à tecnologia e ao modo de vida urbano quando esses 
aspectos se anunciavam, timidamente e de forma pontual, na Europa. Com a 
expansão da urbanização e da industrialização por todo o mundo — o que 
ocasiona também a expansão de seus problemas —, A cidade e as serras se torna 
um livro cada vez mais atual. Portanto, é possível explorar o romance sob vá-
rias perspectivas, promovendo um debate amplo com a participação da área de 
história (abordando o desenvolvimento das cidades e das indústrias a partir do 
século XIX), geografia (debatendo as consequências naturais dessa expansão), 
sociologia (explorando as consequências sociais dessa expansão), etc. É inte-
ressante explicitar como A cidade e as serras apresenta, já no século XIX, a euforia 
desmedida pela tecnologia e o consumismo — males presentes na sociedade 
contemporânea.

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 su-
plemento on-line, além de sugerir links relacionados ao autor e à obra em estudo.

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 exercícios da 
primeira parte são de múltipla escolha, e os alunos terão acesso ao gabarito, para 
saberem tanto o que acertaram como o que e por que erraram. (É importante 
que o professor oriente os alunos a resolverem as questões como uma espécie de 
simulado, e só depois consultarem o gabarito). A segunda parte dos exercícios se 
constitui de questões dissertativas, e às suas 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 www.atica.com.br/bomlivro) e distribuir 
para a turma. Contamos poder complementar o seu conhecimento sobre a obra 
e contribuir para que suas aulas fiquem ainda mais interessantes.

3) Jacinto elabora uma teoria sobre a felicidade humana, sintetizada pelos cole-
gas na equação: “suma ciência × suma potência = suma felicidade”. Assinale a 
alternativa que não corresponde à “equação metafísica de Jacinto”:

a) O ser humano seria um “magnífico Adão”, isto é, chegaria ao máximo de 
aperfeiçoamento possível a um ser humano, se fosse civilizado.

b) Para Jacinto, o homem civilizado era aquele que desenvolvia seu intelecto 
por meio das constantes inovações da ciência e da filosofia.

c) Para Jacinto, o homem civilizado não teria de estar necessariamente na 
cidade, já que poderia desenvolver seu instinto investigativo no campo.

d) Para Jacinto, o homem civilizado era aquele que aumentava sua potência 
corporal por meio das invenções tecnológicas.

e) Para provar a validade de sua equação a Zé Fernandes, Jacinto usa como 
exemplo um telescópio que possuía no telhado do 202.

Jacinto não concebia que pudesse haver vida inteligente no campo, pois julgava que, em contato com a 
natureza, ele se rebaixaria a uma vida de subsistência e reprodução, assim como os outros animais. 

4) Quando resolve ir a Portugal, terra de seus ancestrais:

a) Jacinto se sente muito confortável, pois ordenara uma reforma em sua pro-
priedade com o que havia de mais moderno na Europa.

b) Jacinto se sente horrorizado com a precariedade de sua propriedade, onde 
não permanece: segue para Lisboa e se hospeda num hotel.

c) Jacinto se sente comovido, pois é recebido na estação por seus parentes; 
porém, logo que traslada os restos mortais de seus ancestrais, volta a Paris.

d) Jacinto se sente fatigado e faminto, por isso dorme e come com gosto, 
embora todos as comodidades que enviara de Paris tenham se extraviado.

e) Jacinto fica irritado com a morosidade das serras portuguesas, pois toda a 
mobília e a bagagem que enviara de Paris ainda estavam encaixotados.

Jacinto, após uma viagem cansativa, sente fome e cansaço físico pela primeira vez na vida. A comida 
simples e o grande apetite o fazem comer como nunca havia comido antes e dormir muito bem, mesmo 
no chão, envolto em mantas.

Leia o trecho a seguir para responder às questões 5 e 6:

Já a tarde caía quando recolhemos muito lentamente. E toda es sa adorável paz 
do Céu, realmente celestial, e dos campos, onde ca da folhinha conservava uma 
quietação contemplativa, na luz docemente desmaiada, pousando sobre as coisas 
com um liso e leve afa go, penetrava tão profundamente Jacinto, que eu o senti, no 
silêncio em que caíramos, suspirar de puro alívio.

Depois, muito gravemente:
— Tu dizes que na natureza não há pensamento...
— Outra vez! Olha que maçada! Eu...
— Mas é por estar nela suprimido o pensamento que lhe está poupado o sofrimento! 

Nós, desgraçados, não podemos suprimir o pensamento, mas certamente o podemos 
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