


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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1. ROMANTISMO – CONTEXTO SOCIAL 

ASCENSÃO 
DA 

BURGUESIA

REVOLUÇÃO 
FRANCESA

IMPLANTAÇÃO
DEFINITIVA

DO CAPITALISMO

– Livre concorrência
– 1ª Revolução Industrial

– Liberalismo econômico, filosófico,
social

– Democratização da arte e da vida
política

– Criação de escolas
– Alfabetização geral
– Desenvolvimento da imprensa 
❑ NOVO PÚBLICO LEITOR

ROMANTISMO (Arte da burguesia em ascensão)

ERA NACIONAL
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A liberdade conduzindo o povo (1830) –
Delacroix
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• Individualismo e subjetivismo

• Sentimentalismo

• Culto à natureza

• Imaginação e fantasia

• Valorização do passado

• Liberdade artística

Histórico
Individual

CARACTERÍSTICAS GERAIS
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ROMANTISMO 
BRASILEIRO

VIGÊNCIA HISTÓRICA

Arte identificada com a
Independência política

Nacionalismo Ufanista

• Indianismo
• Regionalismo
• Culto à natureza
• Procura de uma língua
brasileira

1836  – Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães.
1871  – Morte do último poeta romântico de valor: Castro Alves.
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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)

10



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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12

leia as estrofes a seguir e responda à questão 

proposta sobre o poema “O navio negreiro”, do 

poeta Castro Alves.

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! 

E ri-se a orquestra irônica, estridente...

E da ronda fantástica e serpente

Faz doidas espirrais...

Se o velho arqueja, se no chão resvala,

Ouvem-se gritos... o chicote estala.

E voam mais e mais...
(ALVES, Castro. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986, p.232)
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01. De acordo com o contexto e o fragmento da obra, depreende-se que um navio

negreiro se destinava a

a) Atos de pirataria e violência.

b) Prisão de condenados por crimes graves.

c) Transporte de mercadorias contrabandeadas.

d) Tráfico de escravos vindos da África.

e) Isolamento de negros fugidos.
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02. “Era um sonho dantesco....” Ao associar a um sonho as cenas que que o poeta vai 

descrever, o eu lírico prenuncia que

a) tudo o que se segue é mero fruto de sua imaginação, sem qualquer relação com a 

realidade.

b) o relato é todo baseado em lendas e histórias imaginárias sem vínculos com a 

realidade.

c) é impossível acreditar que pudesse ser realidade o que ele vai descrever.

d) Ele se permitiu a liberdade de descrever visões que teve em estado de delírio.

e) Não se pretendia ver lógica e coerência nos detalhes que vai apresentar.
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03. O adjetivo dantesco – derivado do nome de Dante Alighieri, poeta italiano autor da

Divina Comédia (escrita entre 1306-21 e publicada em 1472), que apresenta passagens

marcantes que tornaram conhecido o adjetivo dantesco – relacionado com a loucura

das cenas, evoca a ideia de algo

a) que equivale aos horrores do inferno.

b) esquisito, emocionante e estúpido.

c) emocionantes cenas da criação do mundo.

d) Prolongada visão do futuro e do cosmos.

O destino das almas que vão ao purgatório.
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04. A palavra tetas, na segunda estrofe,

a) Sugere condições próprias de animais.

b) Aparece apenas para rimas com pretas.

c) Justifica o fato de as crianças serem magras.

d) Associa necessariamente bocas a sangue.

e) Retrata “ânsia e mágoas vâs”.


