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Gerações Românticas no Brasil 
 

A produção literária dos autores brasileiros do Romantismo é subdividida em 
três gerações. São as chamadas gerações românticas no Brasil. 

A primeira geração é denominada nacionalista ou indianista. A segunda 
geração romântica foi batizada de "geração do mal-do-século" e a terceira de 
"geração condoreira". 
Primeira Geração 
Também chamada de geração nacionalista ou indianista, foi marcada pela 
exaltação à natureza, volta ao passado histórico, medievalismo, criação do 
herói nacional na figura do índio. 

Essa alusão ao indígena deu origem ao nome dessa fase da literatura 
brasileira. 

O sentimento e a religiosidade também são características marcantes da 
produção literária dos autores da primeira geração. 

Entre os principais poetas podemos destacar Gonçalves Dias, Gonçalves de 
Magalhães e Araújo Porto Alegre. 

Segunda Geração 
É a geração do mal-do-século, que foi intensamente influenciada pela poesia 
de Lord Byron . Por esse motivo, é também chamada de "geração byroniana". 

As obras dessa fase da literatura são impregnadas de egocentrismo, 
negativismo boêmio, pessimismo, dúvida, desilusão adolescente e tédio 
constante. 

São essas as características do ultrarromantismo, o verdadeiro mal-do-século. 

O tema preferido é a fuga da realidade, que se manifesta na idealização da 
infância, nas virgens sonhadas e na exaltação da morte. 

Os principais poetas dessa geração foram Álvares de Azevedo, Casimiro de 
Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. 

Terceira Geração 
A Geração Condoreira foi caracterizada pela poesia social e libertária. Nela 
estão refletidas as lutas internas da segunda metade do reinado de Dom Pedro 
II. 
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Essa geração sofreu intensamente a influência das ideias de Victor Hugo, de 
sua poesia político-social. 

Em consequência dessa ligação, essa fase da literatura também é chamada de 
"geração hugoana". 

O termo condoreirismo é consequência do símbolo de liberdade adotado pelos 
jovens românticos: o condor, águia que habita o alto da cordilheira dos Andes. 

Seu principal representante foi Castro Alves, seguido por Sousândrade. 

Gerações Românticas na Poesia 
A poesia está entre as principais formas de manifestações literárias das 
gerações românticas no Brasil. Há representação de autores em todas as 
gerações. 

Gonçalves Dias 
O autor Gonçalves Dias (1823-1864) é considerado o responsável pela 
consolidação do Romantismo no Brasil. 

Apresenta uma poesia nacionalista que idealiza a figura do índio, como em I-
Juca-Pirama. 

"Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi: 
Sou filho das selvas, 
Nas selvas cresci; 
Guerreiros, descendo 
Da tribo tupi. 
Da tribo pujante, 
Que agora anda errante 
Por fado inconstante, 
Guerreiros, nasci; 
Sou bravo, sou forte, 
Sou filho do Norte; 
Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi" 
 
Álvares de Azevedo 
A poesia de Álvares de Azevedo (1831-1853) é marcada pelas falas de amor, 
de morte, de donzelas ingênuas, da virgem sonhadora, filhas do céu, mulheres 
misteriosas em seus sonhos de adolescentes. São comuns as frustrações, o 
sofrimento, a dor e morte. 

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 o vento: 
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Não quero que uma nota de alegria 
Se cale por meu triste pensamento. 
Eu deixo a vida como deixa o tédio 
Do deserto, o poento caminheiro 
Como as horas de um longo pesadelo 
Que se desfaz ao dobre de um sineiro (...) 
 
Castro Alves 
Diferente dos poetas da primeira geração romântica, Castro Alves (1847-1871) 
amplia o universo antes intimista e trata, além do amor, da mulher, do sonho, a 
coletividade, o abolicionismo e as lutas de classe. 

É assim em O Navio Negreiro, poema declamado em 7 de setembro de 1868, 
na faculdade de Direito do Largo de São Francisco. O poema exalta o povo 
africano. 

E existe um povo que a bandeira empresta 
P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!... 
E deixa-a transformar-se nessa festa 
Em manto impuro de bacante fria!... 
Meu Deus! Meu deus! Mas que bandeira é esta, 
Que impudente na gávea tripudia?!... 
Silêncio!... Musa! Chora, chora tanto 
Que o pavilhão se lave no teu pranto... 
 
Prosa Romântica no Brasil 
 
A prosa romântica introduziu o Romantismo no Brasil. Embora ainda segundo 
os padrões europeus, na linha de romances como Walter Scott e Honoré de 
Balzac, a prosa romântica foi determinante para o estímulo à arte nacional e ao 
sentimento nacional. 
Folhetim 
A difusão da prosa romântica foi impulsionada pelo folhetim. Os folhetins eram 
capítulos de romances de periodicidade semanal publicados em jornais. 

Por meio deles, o romance tornou-se extremamente popular e por ele, o 
sentimento de democracia aflorado no País foi alastrado. 

Com o folhetim, a literatura passa de bem destinado à aristocracia e ultrapassa 
a exclusividade da nobreza. 

Surgem os primeiros consumidores da produção literária e a literatura é 
expandida ao leitor comum. E é pelo folhetim que a prosa do Romantismo 
alcança o sucesso que obteve no Brasil. 

Nacionalismo Romântico 
O sentimento de nacionalismo no romantismo contribuiu para valorizar o Brasil 
e o desvinculou da influência impositiva da arte portuguesa. 

É um momento em que a literatura portuguesa também está mais voltada para 
Portugal. Há uma clareza da distinção dos costumes da colônia e da metrópole. 
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Características 
• Nacionalismo 
• Subjetivismo 
• Ufanismo 
• Idealização da mulher 
• Religiosidade 
• Culto à natureza 
• Amor platônico 
• Idealismo 
• Estética nativista 

Obras e Autores 
A prosa romântica no Brasil foi manifestada em Romance Indianista, Romance 
Urbano e Romance Nacionalista. 

As obras relatavam o comportamento social da época exaltando as 
peculiaridades da cultura nacional. 

Leia mais sobre o assunto: 

• Romantismo 
• Gerações Românticas no Brasil 
• Romantismo no Brasil 

Romance Indianista 
O romance indianista busca valorizar o herói nacional, o índio. São explorados 
temas como a natureza, o sentimentalismo. O heroísmo é representado pela 
nobreza de caráter e valentia das personagens. 

Autores 
O principal autor dessa fase da prosa romântica no Brasil é José de Alencar 
(1829-1877). Seria este um estilo criado por ele. 

Alencar escreveu O Guarani, Iracema e Ubirajara no estilo de prosa romântica 
nacionalista. 

Romance Urbano 
O romance urbano retrata a pequena burguesia, a ascensão da classe média, 
as relações sociais e morais. São narrativas lentas, minuciosamente descritivas 
da ambientação das personagens. 

Autores 
Os autores de maior relevância dessa fase da prosa romântica no Brasil são: 

• Joaquim Manoel de Macedo, com A Moreninha; 
• Manoel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias; 
• José de Alencar, com Diva e Senhora. 

Romance Regionalista 
A prosa romântica regionalista no Brasil representa o povo, diferente dos 
nobres na Corte. Demonstra o ambiente rural, em oposição às cidades. 
Representam o sertanejo, as paisagens e os costumes do sertão. 
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Autores 
José de Alencar está entre os principais autores dessa fase da prosa romântica 
brasileira, com a obra, O Sertanejo. Também destacaram-se: Bernardo 
Guimarães, com A Escrava Isaura, e Visconde de Taunay, com Inocência. 

 
Características do Realismo 
 

As principais características do realismo literário estão relacionadas com a 
capacidade de demostrar a realidade da maneira mais verossímil possível. São 
elas: 

• Oposição aos ideais românticos 
• Retrato fidedigno da realidade 
• Busca do objetivismo 
• Cientificismo e materialismo 
• Veracidade e contemporaneidade 
• Linguagem descritiva e detalhada 
• Temas urbanos, sociais e cotidianos 
• Crítica aos valores burgueses e instituições sociais 
• Denúncia social 
• Personagens comuns e não idealizados 
• Aprofundamento psicológico das personagens 
• Romances de caráter documental 

 
1. Oposição aos ideais românticos 
O realismo foi um movimento oposto ao Romantismo, escola literária anterior 
que tinha como principais características a subjetividade, o individualismo, a 
fuga da realidade e a idealização da vida e de seus personagens. 

Desse modo, os artistas realistas buscam demonstrar a realidade tal como ela 
é, ou seja, sem as características românticas. 

2. Retrato fidedigno da realidade 
Os realistas representavam a arte a partir de temas relacionados com a 
realidade social e cotidiana. 

Assim, eles buscavam retratar de maneira mais fidedigna os aspectos da 
realidade, seja pelo cotidiano massacrante ou pelas infiéis relações amorosas e 
sociais. 

3. Busca do objetivismo 
Caracterizado por opor-se às ideias românticas, os artistas desse período 
buscavam retratar a sociedade de maneira mais real, sem idealizações e 
subjetividade. 

Por isso, as obras desenvolvidas nesse período descrevem objetivamente e de 
maneira mais fiel possível a realidade e as personagens que a compõem. 

4. Cientificismo e materialismo 



O realismo surge num período marcado pela agitação política, social e cultural. 
Nesse momento, há uma revolução das ideias e isso influenciou diretamente 
no movimento. 

Destaca-se o pensamento científico-filosófico marcado por diversas correntes 
(positivismo, determinismo, socialismo, liberalismo e o darwinismo), além do 
maior apreço pelas coisas materiais (materialismo) associada à ideia de 
progresso. 

5. Veracidade e contemporaneidade 
Os artistas realistas estavam preocupados em apresentar uma realidade 
contemporânea segundo a veracidade dos fatos. 

Por esse motivo, a grande preocupação estava voltada para o presente. Logo, 
o foco principal era analisar, compreender, criticar e transformar essa 
realidade. 

6. Linguagem descritiva e detalhada 
Os escritores do momento possuíam uma linguagem repleta de detalhes, com 
muitas descrições de ambientes e personagens. 

Além disso, eles prezavam por uma linguagem culta, clara, direta, objetiva e 
impessoal. 

7. Temas urbanos, sociais e cotidianos 
Preocupados em retratar a realidade, os temas cotidianos, sociais, urbanos são 
os mais explorados pelos escritores realistas. 

Ao contrário do que faziam os poetas românticos, em mostrar uma realidade 
idealizada, os realistas focam no cotidiano massacrante e mais próximo da 
realidade das cidades. 

8. Crítica aos valores burgueses e instituições sociais 
A literatura realista faz críticas aos valores burgueses e as instituições da 
época, como o casamento e a igreja. 

Alguns temas explorados desse universo são: a hipocrisia, a fraqueza humana, 
o egoísmo, a falsidade, os adultérios, o casamento por interesse, a impotência 
do ser humano diante das instituições, etc. 

9. Denúncia social 
Os escritores realistas focaram em denunciar os problemas sociais, políticos, 
econômicos e culturais da época, os quais afetavam grande parte da massa 
operária. 

Dessa maneira, exploram muitos temas relacionados com esse universo, tais 
quais: a pobreza, a miséria, as diferenças sociais, a exploração, a corrupção, 
etc. 

10. Personagens comuns e não idealizados 



Na escola realista, os personagens possuíam características reais e não eram 
idealizados, íntegros e coerentes como eram mostrados no movimento anterior 
do romantismo. 

Os escritores do momento investigavam o comportamento humano para que 
seus personagens estivessem mais próximos da realidade. Assim, faziam parte 
da prosa realista, pessoas comuns, com defeitos, manias, fraquezas, ambições 
e interesses. 

11. Aprofundamento psicológico das personagens 
Um recurso muito utilizado pelos escritores realistas é o aprofundamento 
psicológico das personagens. O intuito era aproximá-las cada vez mais do real, 
sem idealizações. 

A introspecção humana foi uma das principais características, de forma a expor 
o homem em seu viés psicológico. Sendo assim, as narrativas realistas são 
lentas, pois acompanham o tempo psicológico de seus personagens. 

12. Romances de caráter documental 
Como o objetivo era retratar a realidade tal qual ela era, os romances 
documentais tiveram grande força no movimento. 

Eles tinham como intuito a observação, a documentação e a denúncia da 
realidade social da época. Assim, descreviam com veracidade os costumes da 
época, bem como os espaços sociais que faziam parte da trama. 

Resumo sobre o Realismo 
O Realismo foi um movimento artístico e cultural que teve início em meados do 
século XIX na Europa. Além da literatura, o realismo esteve manifestado no 
teatro, arquitetura, escultura e nas artes plásticas. 

Na literatura, teve como marco inicial a publicação de “Madame Bovary” (1857) 
de Gustave Flaubert. 

O Realismo no Brasil 
No Brasil, o Realismo tem como marco inicial a publicação de “Memórias 
Póstumas de Brás Cubas” (1881) de Machado de Assis. 

Principais Representantes no Brasil 
Os principais escritores realistas brasileiros foram: 

• Machado de Assis (1839-1908) 
• Raul d'Ávila Pompeia (1863-1895) 
• Visconde de Taunay (1843-1899) 

Caraterísticas do Naturalismo 
 
As características do naturalismo seguem os ideais do realismo, ou seja, 
estão relacionadas com a percepção da realidade. 
No entanto, trata-se de um realismo mais exagerado e que abrange sobretudo, 
os problemas da realidade social e de seus personagens. 

Principais características 



• Radicalização do realismo 
• Oposição aos ideais românticos 
• Cientificismo e Determinismo 
• Positivismo e Darwinismo 
• Linguagem coloquial, clara e objetiva 
• Descrições minuciosas 
• Visão mecanicista do homem 
• Romance experimental 
• Temas sociais, obscuros e polêmicos 
• Personagens patológicas (mórbidas, desequilibradas e doentias) 
• Foco na análise de comportamentos humanos 
• Sensualismo e erotismo 
• Impessoalidade e engajamento 
• Explicação pelas forças da natureza 

 
Origem do Naturalismo 
O Naturalismo foi um movimento artístico e cultural que surge em meados do 
século XIX na França. 

Trata-se de um estilo que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes 
plásticas. Para muitos, ele é considerado uma ramificação do realismo. 

Na literatura, seu precursor foi o escritor francês Émile Zola, a partir da 
publicação da obra “O Romance Experimental” em 1880. Ela foi considerada 
uma espécie de manifesto literário do movimento naturalista. 

Seu livro que merece destaque é “Germinal” publicado em 1885, no qual o 
escritor descreve as condições subumanas dos trabalhadores de uma mina de 
carvão na França. 

No geral, os principais temas abordados na literatura naturalista são: miséria, 
violência, crimes, patologias humanas, sexualidade, adultério, dentre outros. 

No Brasil, o naturalismo começa em fins do século XIX e tem como marco 
inicial a publicação do romance “O Mulato” (1881) de Aluísio de Azevedo. A 
obra tem como tema central o preconceito racial. 

Também merece destaque sua obra O Cortiço (1890). Nela, Aluísio apresenta 
um retrato da realidade brasileira do século XIX mediante as relações e o 
comportamento dos personagens. 

Da mesma maneira, os escritores naturalistas brasileiros estão preocupados 
em demostrar os problemas da realidade social, política e econômica. Por esse 
motivo, muitos deles focam nos temas relacionados com a abolição da 
escravatura. 

Já em Portugal, o naturalismo tem início com a publicação da obra “O Crime do 
Padre Amaro” (1875) de Eça de Queirós. 
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