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Pistas de Correção da Atividade Formativa 1 

 

I 

 

1. Comente este excerto, referindo o problema que é equacionado pelo 

autor e o modo como se relaciona com a Geração de 70. (até 10 linhas). 

 

Uma resposta correcta à questão 1. deverá considerar 

designadamente o seguinte:  

- o problema equacionado é a dificuldade em definir o conceito de 

geração no domínio da Cultura, dado que se trata de um conceito complexo 

que envolve diversos fatores e diversas perspetivas;       

- no caso concreto da Geração de 70, não são os limites cronológicos 

ou as equivalências etárias entre os seus elementos que definem a geração, 

mas o conjunto de valores e de convicções que ligam os seus membros e 

que determinarão a sua ação.  

 

 

2. Indique quais as principais características e atributos que definem a 

Geração de 70, mencionando os seus protagonistas. (até 10 linhas). 

 

Uma resposta correcta à questão 2. deverá explicitar os motivos 

pelos quais estamos perante uma verdadeira elite intelectual, ou seja, um 

conjunto de individualidades que se distinguiu por obras assinaláveis, quer 

na ficção literária e na poesia, quer na investigação histórica e na acção 

política;  

  - O grupo de jovens estudantes de Coimbra, de onde sairão muitos 

dos principais nomes da Geração de 70, destacou-se pelo inconformismo, 

rebeldia e irreverência: 

   - a capacidade crítica face ao funcionamento político e social do 

país; 

    - a coragem na denúncia da tacanhez cultural e mental nacional; 

    - a criação de propostas de intervenção ativa e reformista.     

              - Os seus protagonistas foram Antero de Quental, Eça de Queirós, 

Oliveira Martins, Ramalho Ortigão e Teófilo Braga. 
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3. Descreva os traços distintivos do contexto histórico-cultural da Geração 

de 70, apontando o ponto axial em torno do qual se congregavam as muitas 

críticas dirigidas pelos seus membros à vida nacional. (até 10 linhas). 

 

Uma resposta correta à questão 3. deverá ter em conta 

designadamente o seguinte:  

- as razões pelas quais a Regeneração, contexto histórico-político que 

coube à geração de 70, constituiu um marco relevante da nossa história; 

- o desfasamento causado pela importância dada a um crescimento 

predominantemente material, em prejuízo de um simultâneo e 

complementar desenvolvimento orgânico da sociedade em todos os seus 

vectores determinantes, em especial nos planos cultural e mental; 

- as diferenças sociais acentuadas pelo progresso industrial e técnico; 

- a diferença de mentalidades intensificada pelo contacto com as 

ideias do exterior.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


