HILDALENE
PINHEIRO

LITERATURA

07

ROMANTISMO –
BRASIL 1

01/06/2020

TEMPO DE AULA: 45min
DISCIPLINA: LITERATURA
CONTEÚDO: ROMANTISMO – BRASIL 1
EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES

2

3

ROMANTISMO – ORIGENS –
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NA AULA
ANTERIOR

Don Juan
Don Juan foi um personagem que apareceu pela primeira vez no
drama espanhol de 1630, de Tirso de Molina, "El Burlador de
Sevilla", em tradução para o português significa "O Sedutor de
Sevilha".
A lenda desse personagem surgiu de várias formas. Na Itália, ele é
chamado de Don Giovanni. Já na Espanha, Don Juan é o mais
utilizado.
Mas o que mais popularizou a imagem e história do personagem foi
sua fama de sedução e forma de como lidar com as mulheres. A
história de Don Juan foi lida na literatura, vista nos cinemas e palcos
de vários países do mundo inteiro.
Acredita-se que Byron inspirou-se em Molina que teria se baseado
em histórias sobre libertinos da época.
Don Juan é demoníaco, seduz para a destruição moral ou a morte.
Considerado como um símbolo literário da libertinagem e um antiherói, acabou recebendo o título de vilão por ser um personagem
com características de um mulherengo, além do instinto de
psicopata e assassino.
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Versos Inscritos numa Taça Feita de um Crânio
“Não, não te assustes: não fugiu o meu espírito
Vê em mim um crânio, o único que existe
Do qual, muito ao contrário de uma fronte viva,
Tudo aquilo que flui jamais é triste.
Vivi, amei, bebi, tal como tu; morri;
Que renuncie e terra aos ossos meus
Enche! Não podes injuriar-me; tem o verme
Lábios mais repugnantes do que os teus.

Bebe enquanto puderes; quando tu e os teus
Já tiverdes partido, uma outra gente
Possa te redimir da terra que abraçar-te,
E festeje com o morto e a própria rima tente.

E por que não? Se as fontes geram tal tristeza
Através da existência-curto dia-,
Redimidas dos vermes e da argila
Ao menos possam ter alguma serventia.”
Tradução Castro Alves

Onde outrora brilhou, talvez, minha razão,
Para ajudar os outros brilhe agora e;
Substituto haverá mais nobre que o vinho
Se o nosso cérebro já se perdeu?
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ROMANTISMO NA FRANÇA
O Romantismo ocorreu na França por volta de 1800, representa as
mudanças no plano individual, destacando a personalidade,
sensibilidade, emoção e os valores interiores.
A literatura romântica, abarcando a épica e a lírica, do teatro ao
romance, foi um movimento que teve grande repercussão na
formação da sociedade da época, ao contrário das artes plásticas,
que desempenharam um papel menos vanguardista.
A arte romântica se opôs ao racionalismo da época da Revolução
Francesa e de seus ideais, propondo a elevação dos sentimentos
acima do pensamento.

A Liberdade Guiando o Povo, de
Eugène Delacroix, 1830.

A produção romântica reforçou o individualismo, baseou-se em
valores emocionais subjetivos e muitas vezes imaginários, tomando
como modelo os dramas amorosos e as lendas heroicas medievais, a
partir dos quais revalorizou os conceitos de pátria e república. Com
destaque para a morte heroica na guerra e o suicídio por amor.
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AUTORES DE DESTAQUE NO ROMANTISMO FRANCÊS
Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts 1802- Puys
1870), filho de um general do exército de
Napoleão e de uma escrava negra. Autor de
clássicos da literatura de capa-e-espada, gênero
literário surgido na Espanha do século XVII,
baseado em romances idealizados e desenganos
amorosos.
OBRAS: A Rainha Margot, O Conde de Monte
Cristo, D'Artagnan e os três mosqueteiros, O
Homem da Máscara de Ferro e Os Irmãos Corsos.
Alexandre Dumas Filho (Paris, 1824 - Marly-leRoi, 1895), escritor que seguiu os passos de seu
pai tornando-se um conceituado autor de livros e
peças de teatro. Foi reconhecido principalmente
por suas obras La Dame aux camélias (1848).
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Jules Verne (Nantes, 1828 – Amiens, 1905), autor da região da
Bretanha considerado como um gênero pioneiro da ficção
científica, tendo feito predições em seus livros sobre o
aparecimento de novos avanços científicos, como os
submarinos, máquinas voadoras e viagem à Lua.
Principais obras: Volta ao Mundo em 80 dias; Vinte Mil Léguas
Submarinas; Viagem ao Centro da Terra.
Victor-Marie Hugo nasceu na cidade de Besançon (França) em
26 de fevereiro de 1802 e morreu aos 83 anos na cidade de
Paris (França) em 22 de maio de 1885.
Foi um importante escritor romântico francês do século XIX. Foi
também dramaturgo, poeta e político. Em suas obras abordou,
principalmente, questões políticas e sociais. É considerado o
principal representante do Romantismo francês na Literatura.
OBRAS: Os miseráveis – 1862 - Os trabalhadores do mar –
1866 - La Légende des siècles - 1859 – 1883.
Inspirou todos os autores da 3ª Geração Romântica com sua
poesia social e libertária.
8

ROMANTISMO EM PORTUGAL
O Romantismo português teve início em 1825 com a
publicação da obra CAMÕES de Almeida Garrett e pode ser
compreendido em três fases:
Primeiro momento: autores como Almeida Garrett e
Alexandre Herculano tematizam, em suas obras, questões
pessoais e amorosas, históricas e políticas que envolviam
Portugal na época.
Segundo momento: autores como Camilo Castelo Branco
aproximam o Romantismo em Portugal do tom mais
sentimental e egocêntrico, ampliando os traços
ultrarromânticos da estética.

Terceiro momento: fase de transição para o realismo, os
autores já apresentavam um romance de temática mais
crítica, como As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis.
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Este Inferno de Amar
Este inferno de amar - como eu amo! Quem mo pôs aqui n'alma... quem foi?
Esta chama que alenta e consome,
Que é a vida - e que a vida destrói Como é que se veio a atear,
Quando - ai quando se há-de ela apagar?
Eu não sei, não me lembra: o passado,
A outra vida que dantes vivi
Era um sonho talvez... - foi um sonho Em que paz tão serena a dormi!...
Só me lembra que um dia formoso
Eu passei... dava o sol tanta luz!
E os meus olhos, que vagos giravam,
Em seus olhos ardentes os pus.
Que fez ela? eu que fiz? - Não no sei;
Mas nessa hora a viver comecei...
Almeida Garrett, in 'Folhas Caídas

Infanta e viscondessa Da Luz a quem
Garrett dedicava seus versos
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