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Romantismo: contexto histórico, características gerais e 

romantismo de Portugal  

 

Resumo 

 

O marco inicial do Romantismo é o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, do alemão Johann Wolfgang 

von Goethe. É um romance de caráter epistular (ou seja, por cartas) no qual o protagonista escreve para um 

amigo relatando suas angústias. O ápice dos seus sofrimentos é seu amor por Charlotte, moça por quem é 

apaixonado, mas esse amor nunca pode ser consumado pois ela é comprometida com outro rapaz.  

Charlotte é extremamente bela, boa, altruísta, comprometida – muito próxima à perfeição. Exatamente por 

isso ela é inalcançável. No fim, por não suportar mais tanta angústia, Werther comete suicídio – assim como 

muitos jovens fizeram após a leitura desse livro à época de sua publicação. 

Os Sofrimentos do Jovem Werther é um marco para o romantismo porque reúne os seus maiores traços, 

como a idealização da mulher amada, o exagero de emoções e o subjetivismo.  

São características próprias do Romantismo: 

 

• Subjetivismo: uma valorização enorme do eu, que é sempre o centro de tudo escapismo: fuga da 

realidade, que é tediosa e dura. Esse escape se dá por meio, principalmente, da boemia e do sonho – a 

presença de um algo onírico está sempre presente. 

• Valorização da liberdade: tanto formalmente (isto é, escapar das rígidas formas clássicas e escrever 

conforme a inspiração) quanto no conteúdo. Deseja-se ser livre. 

• Nacionalismo: exaltação da pátria valorização de um ideal de herói: na Europa, retoma-se os cavaleiros 

medievais com exemplo de herói; no Brasil, tem-se a imagem do índio com puro e ideal (é, claramente, 

um indígena idealizado, não correspondendente ao real; ao contrário, é uma imagem criada para se 

encaixar nos ideias românticos, rementendo ao conceito do bom selvagem) 

• Idealização da mulher amada: o amor é visto no romantismo como uma libertação da realidade, que é 

insuficiente. Por isso, é extremamente idealizado: o amor é perfeito e a mulher amada também, é bela, 

pura e possui todas as qualidades que a classificam com o ideal – logo, inatingível. É comum que esse 

caráter inalcalçável chegue ao extremo da morte, já que existem muitas imagens da mulher morta. 

 

No contexto do romantismo, o romance: novo tipo de publicação da época, ganha força no cenário burguês.   

Veja a seguir trechos de obras românticas. 
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Meus Oito Anos 

 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

 

Como são belos os dias 

Do despontar da existência! 

— Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 

O mar é — lago sereno, 

O céu — um manto azulado, 

O mundo — um sonho dourado, 

A vida — um hino d'amor! 

 

Que aurora, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d'estrelas, 

A terra de aromas cheia 

As ondas beijando a areia 

E a lua beijando o mar! 

 

Oh! dias da minha infância! 

Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minhã irmã! 

 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

Da camisa aberta o peito, 

— Pés descalços, braços nus 

— Correndo pelas campinas 

A roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis! 

 

Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 

Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; 

Rezava às Ave-Marias, 

Achava o céu sempre lindo. 

Adormecia sorrindo 

E despertava a cantar! 

 

................................ 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

— Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

A sombra das bananeiras 

Debaixo dos laranjais! 

Casimiro de Abreu 
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Trecho de Iracema: 

 Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. 

 Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais 

longos que seu talhe de palmeira. 

 O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito 

perfumado. 

 Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava 

sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia 

que vestia a terra com as primeiras águas. 

José de Alencar 

 

Amante à moda antiga 

Eu sou aquele amante à moda antiga 

Do tipo que ainda manda flores 

Aquele que no peito ainda abriga 

Recordações de seus grandes amores 

Eu sou aquele amante apaixonado 

Que curte a fantasia dos romances 

Que fica olhando o céu de madrugada 

Sonhando abraçado à namorada 

Eu sou do tipo de certas coisas 

Que já não são comuns nos nossos dias 

As cartas de amor, o beijo na mão 

Muitas manchas de batom daquele amasso no portão 

Apesar de todo o progresso 

Conceitos e padrões atuais 

Sou do tipo que na verdade 

Sofre por amor e ainda chora de saudade 

Porque sou aquele amante à moda antiga 

Do tipo que ainda manda flores 

Apesar do velho tênis e da calça desbotada 

Ainda chamo de querida a namorada 

Eu sou aquele amante à moda antiga 

Do tipo que ainda manda flores 

Apesar do velho tênis e da calça desbotada 

Ainda chamo de querida a namorada 

Ainda chamo de querida a minha namorada 

A minha namorada, a namorada 

A minha namorada 

Roberto Carlos 
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Romantismo (Portugal) 

O romantismo em Portugal se dá de forma muito semelhante ao que ocorre no Brasil. O pensamento 

romântico de liberdade de criação, subjetivismo, idealização do amor, escapismo pelo sonho e melancolia 

não se restringe ao Brasil: ao contrário, é esse ideário que caracteriza esse período em toda a parte, incluindo 

Portugal.  

Pode-se dividir o romantismo português também em três gerações: 

 

Primeira Geração  

A primeira geração romântica portuguesa é caracterizada principalmente por um retorno à imagem do homem 

medieval. Esse retorno é similar ao que acontece na geração indianista brasileira: enquanto no Brasil o olhar 

volta-se ao passado e encontra o índio, em Portugal encontra-se o cavaleiro medieval, no qual se via um ideal 

de valores. 

Além disso, há um nacionalismo muito forte, um sentimento de exaltação à pátria.  

Almeida Garrett inaugura o romantismo português com sua obra lírica Camões  (1825). Escreve poesia, prosa 

e teatro. Viagens na Minha Terra, obra de viagem em que o narrador personagem, em suas andanças por 

Portugal, acaba por descobrir uma história de amor já passado. A história de Carlos e Joaninha é, por assim 

dizer, “a história dentro da história” e apresenta muitos traços do amor romântico e idealizado.  

O principal expoente dessa geração é Alexandre Herculano, especialmente com Eurico, o Presbítero. 

 

Segunda Geração 

Chamada também ultrarromântica, a segunda geração é repleta de excessos: tudo aquilo que define o 

romantismo aparece na produção literária ultrarromântica de forma exagerida, levada ao extremo.  

A idealização do amor, por exemplo, é tão grande que esse amor torna-se para sempre inalcançável – por isso 

nunca é consumado e é comum que, nos romances da época, pelo menos um dos amantes morra.  

Camilo Castelo Branco, especialmente por Amor de Perdição. Neste romance há o amor impossível entre 

Simão e Teresa, que pertencem a famílias rivais. Extremamente apaixonados, os dois lutam por seu amor, o 

que significa irem contra a sua própria família.  

 

Terceira Geração 

A terceira geração é bem mais contida que as anteriores – há certa diluição das características românticas, 

que aparecem com menos força. Há alguma prefiguração do realismo, isto é, alguns traços na produção 

dessa fase que seriam mais desenvolvidos no realismo. 

O principal expoente dessa geração é Julio Diniz, com As Pupilas do Senhor Reitor. 
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Exercícios 

 

1. De acordo com a posição romântica, é correto afirmar que: 

a) A natureza é expressiva no Romantismo e decorativa no Arcadismo. 

b) Com a liberdade criadora implantada no Romantismo, as regras fixas do Classicismo caem e “o 

poema começa onde começa a inspiração e termina onde esta termina.” 

c) A visão de mundo romântica é centrada no sujeito, no “eu” do escritor, daí a predominância da 

função emotiva na linguagem do Romantismo. 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

 

2. Eu deixo a vida com deixa o tédio 
Do deserto o poeta caminheiro 
– Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um mineiro. 

 

Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 

a) revolta diante da morte. 

b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 

c) aceitação da morte como a solução. 

d) tristeza pelas condições de vida. 

e) alegria pela vida longa que teve. 

 

 

3. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, 

Se um suspiro nos seios treme ainda, 

É pela virgem que sonhei…que nunca 

Aos lábios me encostou a face linda! 

Álvares de Azevedo 

A característica do Romantismo mais evidente nesta quadra é: 

a) o espiritualismo 

b) o pessimismo 

c) a idealização da mulher 

d) o confessionalismo 

e) a presença do sonho 
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4. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos 

lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de 

palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu 

hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, 

onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava 

apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. 
José de Alencar, Iracema 

 
Por sua temática e sua linguagem, “Iracema”, de José de Alencar, pode ser inserida no quadro de obras 

representativas do Romantismo brasileiro. Explique por quê. 

 
 

5. Poderíamos sintetizar uma das características do Romantismo pela seguinte aproximação de opostos: 

a) Aparentemente idealista, foi, na realidade, o primeiro momento do Naturalismo Literário. 

b) Cultivando o passado, procurou formas de compreender e explicar o presente. 

c) Pregando a liberdade formal, manteve-se preso aos modelos legados pelos clássicos. 

d) Embora marcado por tendências liberais, opôs-se ao nacionalismo político. 

e) Voltado para temas nacionalistas, desinteressou-se do elemento exótico, incompatível com a 

exaltação da pátria. 

 
 

6. Em 2004, Ronald Golias e Hebe Camargo protagonizaram na TV uma versão humorística da obra 

Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Na história do poeta e dramaturgo inglês, Romeu e Julieta 

são dois jovens apaixonados, cujo amor é impedido de concretizar-se pelo fato de pertencerem a 

famílias inimigas. Impossibilitados de viver o amor, morrem ambos. 

 

Na literatura romântica, as personagens que vivem história semelhante à das personagens de 

Shakespeare são 

a) Joaninha e Carlos, em Viagens na minha terra, de Almeida Garrett. 

b) Iracema e Martim, em Iracema, de José de Alencar. 

c) Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, em Amor de perdição, de Camilo Castelo Branco. 

d) Leonardo Pataca e Maria da hortaliça, em Memórias de um sargento de milícias, de Manuel 

Antônio de Almeida. 

e) Eurico e Hermengarda, em Eurico, o presbítero, de Alexandre Herculano 
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7. Perverteu-se por tal arte o gosto entre nós desde o meio do século passado especialmente, os estragos 

do terremoto grande quebraram por tal modo o fio de todas as tradições da arquitectura nacional, que 

na Europa, no mundo todo talvez se não ache um país onde, a par de tão belos monumentos antigos 

como os nossos, se encontrem tão vilãs, tão ridículas e absurdas construções públicas e particulares 

como essas quase todas que há um século se fazem em Portugal. 

Nos reparos e reconstruções dos templos antigos é que este péssimo estilo, esta ausência de todo 

estilo, de toda a arte mais ofende e escandaliza. Olhem aquela empena clássica posta de remate ao 

frontispício todo renascença da Conceição Velha em Lisboa. Vejam a emplastagem de gesso com que 

estão mascarados os elegantes feixes de colunas góticas da nossa sé. 

Não se pode cair mais baixo em arquitectura do que nós caímos quando, depois que o marquês de 

Pombal nos traduziu, em vulgar e arrastada prosa, os rococós de Luís XV, que no original, pelo menos, 

eram floridos, recortados, caprichosos e galantes como um madrigal, esse estilo bastardo, híbrido, 

degenerando progressivamente e tomando presunções de clássico, chegou nos nossos dias até ao 

chafariz do passeio público! 
Extraído do Capítulo XXVIII de Viagens na Minha Terra, Almeida Garrett 

Sobre o texto não se pode dizer que: 

a) As críticas do narrador dirigem-se a aspectos da vida social portuguesa. 

b) O narrador critica a desnacionalização da arquitetura portuguesa e sua falta de estilo próprio. 

c) Para o narrador não está em causa apenas a invasão de estilos artísticos franceses, mas a perda 

da identidade nacional. 

d) A referência às colunas góticas sugere a Idade Média que tanto seduzia os românticos, justamente 

por se entender nela a preservação da identidade nacional. 

e) A simples observação de um monumento assume dimensão de reflexão histórica envolvendo 

várias épocas: século XIX, o tempo de Luís XV, a Idade Média e as grandes navegações. 

 

 

8. Sobre Amor de perdição, do escritor português Camilo Castelo Branco, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

a) Amor de perdição é uma novela ultra-romântica, marcada pelo sentimento passional e pelo 

idealismo amoroso, confirmando, assim, duas das principais características do período, que foram 

o subjetivismo e a luta individual do herói.                                                                                          

b) Narrada em terceira pessoa, a novela segue as convenções tradicionais da narrativa de ficção, 

como a sequência temporal dos acontecimentos e a linearidade do enredo, apresentando também 

referências históricas e biográficas.                                                                                         

c) O ultra-romantismo da novela é quebrado por tendências realistas observadas no posicionamento 

da personagem Mariana e na forma pouco subjetiva como a realidade é tratada numa ficção 

documental. 

d) Mariana é a principal agente de comunicação entre Simão e Teresa, figurando como personagem 

auxiliar que promove a união amorosa entre os dois adolescentes apaixonados, embora não possa 

dela participar. 

e) A personagem Mariana, encarnando o amor romântico, com pureza e resignação, e a personagem 

Teresa, representando a mulher inacessível e idealizada, encontram na morte a plenitude do amor 

idealizado, nesta novela da segunda fase romântica da literatura portuguesa. 
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9. “Foi sempre ambiciosa a minha pena: pobre e soberba, quer assunto mais largo. Pois hei-de dar-lho. 

Vou nada menos que a Santarém: e protesto que de quanto vir e ouvir, de quanto eu pensar e sentir se 

há-de fazer crônica”. 
Trecho do primeiro capítulo de Viagens na minha terra, de Almeida Garrett 

No excerto acima, Almeida Garrett: 

a) supervaloriza as terras de Santarém, adiantando que registrará em crônicas tudo que vir, ouvir, 

pensar e sentir. 

b) chama a atenção dos leitores para a importância da crônica, até então desprezada pela literatura 

portuguesa. 

c) defende a exploração de temas geograficamente mais amplos quando “quer assunto mais largo”. 

d) valoriza as terras portuguesas, classificando o reconhecimento das riquezas naturais como um 

dos assuntos mais importantes para um escritor. 

e) promove uma autocrítica, reconhecendo-se como um escritor ambicioso e arrogante. 

 

 

10. Leia o texto a seguir, trecho de Amor de Perdição: 

“E Simão Botelho, fugindo à claridade da luz e ao voejar das aves, meditando, chorava e escrevia assim 

as suas meditações: 

‘O pão do trabalho de cada dia, e o teu seio para repousar uma hora a face, pura de manchas: não pedi 

mais ao céu. Achei-me homem aos dezesseis anos. Vi a virtude à luz do teu amor. Cuidei que era santa 

a paixão que absorvia todas as outras, ou as depurava com o seu fogo sagrado.  Nunca os meus 

pensamentos foram denegridos por um desejo que eu não possa confessar alto diante de todo o mundo. 

Dize tu, Teresa, se os meus lábios profanaram a pureza de teus ouvidos. Pergunta a Deus quando quis 

eu fazer do meu amor o teu opróbrio. Nunca, Teresa! Nunca, ó mundo que me condenas! Se teu pai 

quisesse que eu me arrastasse a seus pés para te merecer, beijar-lhos-ia. Se tu me mandasses morrer 

para te não privar de ser feliz com outro homem, morreria, Teresa!”.  

Indique uma característica romântica da abordagem do tema do amor no texto de Amor de Perdição; 
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Gabarito 

 

1. D  

I, II e III se referem ao romantismo. 

 

2. C  

É possível perceber a aceitação da morte como solução vem como efeito do escapismo romântico. 

 

3. C 

A mulher no trecho é intocável, distante e descrita como perfeita, Tais características configuram um 

comportamento de idealização. 

 

4. José de Alencar imprimiu à obra “Iracema” uma linguagem brasileira, misturando o português com o tupi-

guarani. 

É um romance baseado numa lenda do período de formação do Ceará, o nativo brasileiro – no caso, a 

índia – relaciona-se com o homem branco. 

Iracema é também anagrama da palavra AMÉRICA. Daí a índia ser a personificação do Novo Mundo 

americano; Martim, o guerreiro branco, é a personificação do conquistador. 

 

5. B 

O culto ao passado representou uma fuga de um presente insatisfatório no romantismo. 

 

6. C  

Em Amor de Perdição, Teresa e Simão são impedidos de viver seu amor por serem de famílias inimigas, 

assim como em Romeu e Julieta. 

 

7. E  

No fragmento não há nenhuma referência ao século XIV e às grandes navegações. 

 

8. C 

O romance é totalmente ultrarromântico, não flerta com características do realismo e é totalmente fiel 

ao romantismo. 

 

9. C 

Assim como o narrador quer ampliar seus horizontes viajando, ele quer aumentar a amplitude de sua 

escrita com a viagem à Santarem. 

 

10. Idealização do amor, purificado e sagrado, pelo qual o amante padece.  

 

 

 


