


ACOLHIDA: O PRAZER DE VIVER 

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Introdução ao Romantismo
- Recursos: Medicação Tecnológica
- Atividades em sala: Apresentação Discursiva
- Atividades para casa: Pesquisar o contexto 

histórico do final do século XVIII.
- Sistema de avaliação: Interação sobre conteúdo

ENCERRAMENTO DA AULA
- - Continuação do estudo do Romantismo.
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GERAÇÃO DENOMINAÇÃO COMPONENTES
MODELOS 
POÉTICOS

TEMAS

1.ª Nacionalista/ 
Indianista

• Gonçalves de 
Magalhães 

e
• Gonçalves  Dias

Chateaubriand

e 

Lamartine

– O ÍNDIO
– A SAUDADE DA PÁTRIA
– A NATUREZA
– A RELIGIOSIDADE
– O AMOR IMPOSSÍVEL

2.ª

Byroniana /
Subjetivista /
Ultra-Romantismo

• Álvares de 
Azevedo

• Casimiro de 
Abreu

• Fagundes 
Varela

• Junqueira 
Freire

Byron 

e

Mussett

– A DÚVIDA
– O TÉDIO
– A ORGIA
– A MORTE
– A INFÂNCIA
– O MEDO DO AMOR
– O SOFRIMENTO
– SATANISMO

3.ª

Liberal /
Social /
Condoreira • Castro Alves

Vitor Hugo

– DEFESA DE CAUSAS
HUMANITÁRIAS

– DENÚNCIA DA 
ESCRAVIDÃO

– AMOR ERÓTICO

ROMANTISMO – POESIA
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Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá;

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Nosso céu tem mais estrelas,

Nossas várzeas têm mais flores,

Nossos bosques têm mais vida,

Nossa vida mais amores.

Em cismar, sozinho, à noite,

Mais prazer eu encontro lá;

Minha terra tem palmeiras,

Onde canta o Sabiá.

Gonçalves Dias

(1823 – 1864)
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Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar –sozinho, à noite–
Mais prazer eu encontro lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu'inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá.  
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Lembrança de Morrer

Quando em meu peito rebentar-se a fibra,

Que o espírito enlaça à dor vivente,

Não derramem por mim nem uma lágrima

Em pálpebra demente.

E nem desfolhem na matéria impura

A flor do vale que adormece ao vento:

Não quero que uma nota de alegria

Se cale por meu triste passamento.

(1831 – 1852)

Lira dos Vinte Anos 

(obra-prima da poesia 
ultrarromântica)
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Era um sonho dantesco... o tombadilho 
Que das luzernas avermelha o brilho. 
Em sangue a se banhar. 
Tinir de ferros... estalar de açoite... 
Legiões de homens negros como a noite, 
Horrendos a dançar... 

Negras mulheres, suspendendo às tetas 
Magras crianças, cujas bocas pretas 
Rega o sangue das mães: 
Outras moças, mas nuas e espantadas, 
No turbilhão de espectros arrastadas, 
Em ânsia e mágoa vãs! 

(1847 – 1871)
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1844...................................................1881
• A MORENINHA  

Joaquim M. de Macêdo

• O Mulato
• Memórias Póstumas de Brás Cubas

• Retrato do modo de vida e da ideologia burguesa
 conflito entre o bem (herói) e o mal (vilão)
 Enredo simples – linear
 namoro difícil: desejo X dever
 impasse amoroso (final feliz ou trágico)
• Personagens planos / idealizados
 ESTRUTURA FOLHETINESCA:
 comportamento previsível
• Tempo cronológico / uso do flashback
• Descrição e exaltação da vida burguesa
• Narrativa rápida (romance de ação)

A leitora  (Jean-Honoré 
Fragonard)

ROMANTISMO – PROSA
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ROMANCE URBANO:
Descrição dos costumes burgueses.
Forte caráter sentimental.

ROMANCE INDIANISTA:
O índio como símbolo de nacionalidade.
O bom selvagem.
Miscigenação com o branco.
Valorização dos mitos, tradições e lendas.
Retorno ao passado histórico.

TIPOLOGIA DO ROMANCE
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ROMANCE HISTÓRICO:
Temática de fato histórico paralela à trama.

ROMANCE REGIONALISTA:
Abordagem do sertanejo e seus costumes.
Descrições das paisagens interioranas.
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TIPOLOGIA DO ROMANCE



JOAQUIM MANUEL DE MACEDO (1820 – 1882)

A Moreninha

(1844)

relato sentimental da ligação entre dois

jovens, presos à uma promessa da infância.

CARACTERÍSTICA DA OBRA

• Narrativas urbanas

• Estrutura de folhetim

• Cenários identificáveis pelos leitores

• Visão superficial de certos hábitos da classe média carioca

IMPORTÂNCIA DA OBRA:

• Desperta no público o gosto pelo romance ambientado no Brasil

ROMANCE URBANO
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