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Executar os exercícios de literatura, páginas 4 a 8 do Livro de Atividades 

Positivo (Volume 6). As dúvidas sobre as atividades serão solucionadas no 

próximo encontro online, por meio do aplicativo Zoom. 

Atividades e explicações adicionais – Resumo do Conteúdo 

 

Romantismo no Brasil 

 

I – Contexto Histórico no Brasil – Início do século XIX. 

 

 Chegada da Família Real portuguesa em 1808.  

 O país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede 
do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.  

 Criação da imprensa brasileira. 

 Construção do Museu Nacional (incendiado em 2018). 

 Fundação do Banco do Brasil. 

 Decreto de abertura dos portos às nações amigas. 

 Criação do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores e do Tesouro Nacional, 
assim como a fundação da Casa de Suplicação do Brasil (atual Supremo Tribunal da 
Justiça). 

 

II – Gerações do Romantismo Português. 

 
a. 1º geração: nacionalismo (sentimento ufanista), indianismo, exaltação da natureza, 

religiosidade (doutrina cristã) e poesia de caráter sentimental (cultura medieval 
portuguesa). 

 
b. 2º geração: subjetivismo (egocentrismo), fuga da realidade (escapismo), spleen 

byroniano e amor platônico. 
 

c. 3º geração: poesia social e amor mais sensual e atingível. 
 

 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
https://brasilescola.uol.com.br/historiab/historia-museu-nacional.htm
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III – Autores, obras e características. 

 

Geração Autores Obras 
 

Característica 

Primeira Gonçalves Magalhães 

“Suspiros poéticos e 
saudades” 

“A confederação dos 
Tamoios” 

Infância, nostalgia, 
saudade, tristeza, amor 
impossível e figura do 

índio. 

Primeira Gonçalves Dias 

“Primeiros cantos” 
“Segundos cantos” 
“Os Timbiras” 

“Últimos cantos” 

Temas como o indígena, 
a frustração amorosa, a 

natureza e o saudosismo. 

Segunda Álvares de Azevedo 
“Lira dos vinte anos” 
“Noite na Taverna” 

Temática da morte e do 
amor idealizado por meio 

de ironia, frustração e 
sofrimento. 

Segunda Casimiro de Abreu “As primaveras” 

Saudades da infância e da 
terra natal, religiosidade, 

tristeza e melancolia, 
exaltação da natureza e 

medo de amar. 

Segunda Junqueira Freire 
“Inspirações do claustro” 
“Contradições poéticas” 

Vida religiosa em 
contraste com a vida 

mundana, obsessão pela 
morte e paixão 

exacerbada. 

Segunda Fagundes Varela “Cântico do Calvário” 

Transição de geração 
romântica. Suas obras 

acolheram todos os 
temas. 

Terceira Castro Alves 

“Espumas Flutuantes” 
“O navio negreiro” 

“Os escravos” 
“Tragédias no mar” 

Abordou a causa 
abolicionista e versou 

sobre o amor palpável e 
sensual. 

 

http://www.colegioafonsopena.com.br/
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