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ROMANTISMO NO BRASIL 

INTRODUÇÃO 

O Romantismo (1836 – 1881) é o movimento literário que surge após o Arcadismo, tendo origem na Europa, 

impulsionado pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. No Brasil, é marcado pela vinda da família 

real e a independência do Brasil. 

CONCLUSÃO 

O Romantismo apresenta três momentos: (1) 

Nacionalista – valorização da cultura local, criação 

do herói nacional; (2) Ultrarromântica – marcado 

pelo pessimismo, individualismo, idealização 

romântica; (3) Condoreira – poesia de caráter 

social, patriótica, abolicionista, antiescravagista.  

 

 

 

Figura 1: Antônio Gonçalves Dias 
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É no Romantismo que se consolida uma  literatura 

brasileira, sendo Gonçalves Dias um dos responsáveis 

por essa realização, retratando seu país e valorizando 

a pátria, o que mais tarde influencia outros escritores a 

escreverem sobre os aspectos naturais e da cultura 

local, surgindo a figura do herói brasileiro – o índio. 

Essa valorização é importante, pois cria um cenário 

novo na literatura, desvinculando-se dos padrões 

europeus e aproximando o leitor brasileiro de algo que 

está próximo a ele e também deve ser observado. 

 

 

 

 

 

 

Antônio Gonçalves Dias nasceu em 1823 no 

Maranhão. Em 1847, escreve um de seus poemas 

mais famosos, “Canção do Exílio”  tornando-se um 

poeta de destaque do Romantismo. Sua obra 

apresenta uma visão ufanista do Brasil, valorizando 

aspectos da natureza local e criando uma imagem 

grandiosa do país.  

 

“Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá.” 

 

O Sabiá e as Palmeiras tornam-se símbolos 

brasileiros. A utilização dos advérbios permitem a 

localização: lá – (Brasil); aqui – (Portugal). Há musi- 

calidade criada pelas rimas e pela repetição das 

palavras. A comparação dos elementos naturais das 

duas nações demonstram a superioridade brasileira. 

O poema faz um intertexto com o Hino Nacional 

Brasileiro e é alvo de inúmeras paráfrases por 

diversos autores. Ao final, Gonçalves Dias realiza 

uma súplica a Deus, que permita-lhe voltar a sua 

Terra, o que não acontece, pois o navio em que 

estava acaba naufragando nas costas do Maranhão, 

criando uma maior valorização de sua obra, por não 

conseguir encontrar-se com sua amada pátria. 


