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HISTÓRIA DA LITERATURA LUSÓFONA  I – O ROMANTISMO 
Local Fase Autores Obras Características gerais 

BRASIL 

Nacionalista (Indianista, 
ufanista) 

Gonçalves Dias (poemas) 
 
 
Gonçalves de Magalhães 
(poemas) 
 
José de Alencar 
(romances) 

I Juca-Pirama; Canção do 
Exílio. 
 
Suspiros poéticos e 
Saudades 
 
Iracema; O Guarani; 
Ubirajara; Diva; Senhora 

A exaltação da pátria, de 
seus valores ideais 
(coragem, beleza, 
bravura, igualdade) – 
Figura indígena 
valorizada, a mulher 
como o símbolo da 
sensibilidade afetiva. 
Forma não metrificada. 

Ultrarromântica (Mal-do-
século) 

Álvares de Azevedo 
(poemas) 
 
Casimiro de Abreu 
(poemas) 
 
Junqueira Freire (poemas) 
 
Fagundes Varela 
(poemas) 
 

Lira dos Vinte Anos; Noite 
na Taverna 
 
Meus oito anos; As 
primaveras 
 
Contradições Poéticas 
 
Noturnas; Vozes da 
América 

Dor do amor, muita 
tristeza e amargor; a 
morte como digna. A 
mulher é o centro da 
literatura; a juventude, a 
nobreza material e 
espiritual. O humor é 
sombrio e satírico. 
Forma semi-metrificada: 
rimas e construção de 
imagens e sentimentos 
pelo eu-lírico. 

Condoreira Castro Alves (poemas) 
 
 
 
Tobias Barreto (poemas e 
ensaios) 

O Navio Negreiro; 
Espumas Flutuantes; 
Tragédia no mar. 
 
Menores e Loucos; A 
escravidão; O Gênio da 
Humanidade. 

Exaltação do sofrimento 
do escravo, o ideal da 
equidade e da liberdade. 
A denúncia, o rancor e a 
justiça de forma evidente. 
Forma semi-metrificada: 
refrão e rimas. 
Questionamento moral 
ácido presente no 
conteúdo. Inicia-se a 
crítica social (de forma 
latente) 
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* Os títulos sublinhados representam as obras mais importantes do período  

 A considerar... 

O início desta escola pode ser considerado a partir das Revoluções Burguesas (séc. XVIII) – época assim referida, pois revelou a 

ascensão da classe burguesa ao poder a partir da Rev. Industrial e Francesa. O pensamento desta época, apesar de idealista e direcionado à 

nobreza, opunha-se ao movimento árcade (neoclássico), que valorizava a rigidez métrica e a fuga para a natureza. Seus textos básicos foram 

ampliados, tendo não só o poema, mas também os romances, ensaios, teatros, dentre outras formas literárias, que, indubitavelmente 

influenciaram todas as manifestações artísticas desde a pintura até a música de todo o período. 

PORTUGAL 

Nacionalista Alexandre Herculano 
(romances) 
 
Almeida Garrett (poemas e 
romances) 

Eurico, o Presbítero. 
 
 
Lucrécia; Viagens na 
Minha Terra; O arco de 
Sant’Ana; Folhas Caídas. 

A exaltação da pátria, 
mas com ênfase em 
heróis nacionais, na 
república (influência 
liberal). Abolição do 
despotismo estatal e 
valorização da figura da 
honestidade, da 
dignidade, da força e da 
luta – sempre com 
emoções fortes.  

Ultrarromântica Camilo Castelo Branco 
(poemas e romances) 
 
 
 
Júlio Diniz (romances) 
 
 
 
 
Antero Quental (poemas) 

Amor de Perdição; Amor 
de Salvação; A queda 
dum Anjo; Mistérios de 
Lisboa. 
 
As pupilas do Senhor 
Reitor; Uma família 
inglesa. 
 
 
Odes Modernas 

Extremos da expressão 
sentimental. O ódio, o 
amor, a intensidade da 
vida e a demonstração 
pré-realista, cuja 
confronta aspectos ideais 
com desilusões. 
Surgimento das novelas 
românticas. Termos 
polidos na forma, no 
conteúdo: paixão x 
embargos diversos. 


