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ROMANTISMO - ORIGENS
COMO, ONDE E QUANDO SURGIU?
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Romantismo...
Como, onde e quando surgiu?
 Surgiu na Europa por volta de 1800 (final do século XVIII e parte do século XIX).
 Movimento artístico que representou na literatura e arte em geral os
anseios da classe burguesa em ascensão na época.
 Abandonou a aristocracia e passou a valorizar o povo em geral, opondose ao Classicismo Atingiu primeiro a literatura e a filosofia, para depois
se expressar através das artes plásticas.
 Representa mudanças no plano individual, destacando a personalidade,
sensibilidade, emoção e valores interiores.
 No campo social imperava o inconformismo e no campo artístico o
repúdio às regras.
 Oposto ao racionalismo da época da Revolução Francesa e de seus
ideais, propondo a elevação dos sentimentos acima do pensamento.
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LINGUAGEM ROMÂNTICA
Características
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Características da linguagem romântica
 Subjetivismo
O romancista trata dos assuntos de forma pessoal, de acordo com sua
opinião sobre o mundo. O subjetivismo pode ser notado por meio do uso de
verbos na primeira pessoa. Com plena liberdade de criar, o artista romântico
não se acanha em expor suas emoções pessoais, em fazer delas a temática
sempre retomada em sua obra. O eu é o foco principal do subjetivismo,
egoísta sim, mas uma forma de expressar seus sentimentos.
 Idealização
Empolgado pela imaginação, o autor idealiza temas, exagerando em algumas
de suas características. E assim, a mulher é uma virgem frágil, o índio é um
herói nacional, a pátria é sempre perfeita. Essa característica é marcada por
descrições minuciosas e muitos adjetivos.
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Características da linguagem romântica
 Sentimentalismo
Praticamente todos os poemas românticos apresentam sentimentalismo já
que essa escola literária é movida pela emoção, sendo as mais comuns a
saudade, a tristeza e a desilusão; e que expressa seu sentimento suas emoções
e todo o relato sobre uma vida. O romântico analisa e expressa a realidade
por meio dos sentimentos; acredita que só sentimentalmente se consegue
traduzir aquilo que ocorre no interior do indivíduo.
 Egocentrismo
Como o nome já diz, é a colocação do ego no centro de tudo. Vários artistas
românticos - em seus poemas e textos - revelam os seus sentimentos acima de
tudo, destacando-os no texto. Pode-se dizer, talvez, que o egocentrismo é um
subjetivismo exagerado.
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Características da linguagem romântica

 Natureza interagindo com o eu lírico
A natureza, no Romantismo, expressa aquilo que o eu lírico está sentindo
no momento narrado, pode estar presente desde as estações do ano,
como formas de passagens, as tempestades, ou dias de muito sol.

 Grotesco e sublime
Há uma fusão entre belo e o feio, diferentemente do arcadismo que visa à
idealização do personagem principal, tornando-o a imagem da perfeição.
O conto de A Bela e a Fera, por exemplo, no qual uma jovem idealizada se
apaixona por uma criatura horrenda.
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Características da linguagem romântica
 Medievalismo
Alguns românticos nutriam interesse pela origem de seu povo, de sua língua
e de seu próprio país. Na Europa, eles acharam no cavaleiro fiel à pátria um
ótimo modo de retratar as culturas de seu país. Os poemas se passam em
eras medievais e retratam grandes guerras e batalhas.
 Indianismo
É o medievalismo "adaptado" ao Brasil. Como os brasileiros não tinham um
cavaleiro para idealizar, os escritores adotaram o índio como o ícone que
retrata a origem nacional e o colocam como um herói. O indianismo
resgatava o ideal do "bom selvagem" (Jean-Jacques Rousseau), no qual retrata
que a sociedade que corrompe o homem e o homem perfeito seria o índio, que
não tinha nenhum contato com a sociedade europeia.
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Características da linguagem romântica

 Byronismo
Inspirado na vida e na obra do poeta inglês - Lord Byron.
Estilo de vida boêmio, voltado para vícios, bebida, fumo e sexo,
podendo estar representado no personagem, ou na própria vida do autor
romântico.
O byronismo é caracterizado pelo narcisismo, pelo egocentrismo, pelo
pessimismo, pela angústia.
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Um passeio pelo
ROMANTISMO NO BRASIL

11

O Romantismo no Brasil
 Romance indianista
O índio era o foco da literatura | altamente idealizado, era considerado uma
autêntica expressão da nacionalidade. Símbolo da pureza e da inocência,
representava o homem não corrompido pela sociedade, o não capitalista,
além de assemelhar-se aos heróis medievais, fortes e éticos.
Junto com tudo isso, o indianismo expressava os costumes e a linguagem
indígenas, cujo retrato fez de certos romances excelentes documentos
históricos.
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O Romantismo no Brasil
 Romance urbano
Retrato da vida na capital e as particularidades da vida
cotidiana da burguesia, cujos membros se identificavam com os
personagens.
Os romances urbanos faziam sempre uma crítica à sociedade
por meio de situações corriqueiras, como o casamento por
interesse ou a ascensão social a qualquer preço.
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O Romantismo no Brasil
 Romance regionalista
Propunha uma construção de texto que valorizasse as diferenças étnicas,
linguísticas, sociais e culturais que afastavam o povo brasileiro da Europa,
e caracterizava-os como uma nação.
Os romances regionalistas criavam um vasto panorama do Brasil,
representando a forma de vida e individualidade da população de
cada parte do país.
A preferência dos autores era por regiões afastadas de centros urbanos, pois
estes estavam sempre em contato com a Europa, além de o espaço físico afetar
suas condições de vida.
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O Romantismo no Brasil
Nas Artes Plásticas
As obras dos pintores brasileiros buscavam valorizar o nacionalismo,
retratando fatos históricos importantes. Desta forma, os artistas contribuíam
para a formação de uma identidade nacional.
As obras principais deste período são: A Batalha do Avaí de Pedro Américo e
A Batalha de Guararapes de Victor Meirelles.

Na Música
A emoção, o amor e a liberdade de viver são os valores retratados nas
músicas desta fase. O nacionalismo, o folclore e os assuntos populares servem de
inspiração para os músicos.
O Guarani de Carlos Gomes é a obra musical de maior importância desta época.
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O Romantismo no Brasil
No Teatro
Assim como na música e na literatura os temas do cotidiano, o individualismo,
o nacionalismo e a religiosidade também aparecem na dramaturgia brasileira
dessa época. Em 1838, é encenada a primeira tragédia de Gonçalves de
Magalhães: Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição.
Destaca-se também a peça O Noviço, de Martins Pena.
Na Literatura
No ano de 1836 é publicado no Brasil - Suspiros Poéticos e Saudades, de
Gonçalves de Magalhães. É considerado o ponto de largada desse período na
literatura brasileira.
Essa fase literária foi composta por três gerações:
1ª Geração - Nacionalista ou indianista
2ª Geração - Mal do século, byroniana ou fase ultra-romântica
3ª Geração - Condoreira, poesia social ou hugoana
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O MOVIMENTO ROMÂNTICO
Repassando a história...

17

Romantismo - marcado pelo amor à natureza livre e autêntica, pela
aquisição de uma sensibilidade poética pela paisagem, valorizada
pela profusão de cores, refletindo o estado de espírito do autor.

As cores libertaram e fortaleceram, dando a impressão, às vezes,
de serem mais importantes que o próprio conteúdo da obra.

A paisagem passou a desempenhar papel principal, não como
cenário da composição, mas em estreita relação com os
personagens das obras e como seu meio de expressão.
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Na literatura
Com a poesia lírica, o romantismo ganhou formato
na literatura dos séculos XVIII e XIX.

Os poetas românticos usavam e abusavam das metáforas,
palavras estrangeiras, frases diretas e comparações.

Os principais temas abordados eram: amores platônicos,
acontecimentos históricos nacionais, a morte e seus mistérios.
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Na música

Na música ocorre a valorização da liberdade de expressão,
das emoções e a utilização de todos os recursos da orquestra.

Os assuntos de cunho popular, folclórico e nacionalista
ganham importância nas músicas.
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No teatro

Na dramaturgia o romantismo se manifesta valorizando a
religiosidade, o individualismo, o cotidiano, a subjetividade e
a obra de William Shakespeare.
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Na arquitetura
A arquitetura do romantismo foi marcada por
elementos contraditórios, fazendo dessa forma de
expressão algo menos expressivo.

O final do século XVIII e início do XIX foram marcados por um
conjunto de transformações, envolvendo a industrialização,
valorizando e rearranjando a vida urbana.
A arquitetura da época reflete essas mudanças.
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Na escultura

A escultura romântica não brilhou pela sua originalidade,
e também não o foi pela maestria dos artistas.
Reflete-se como um momento de calma necessário antes da batalha
entre o impressionismo e as vanguardas modernas.
A grande novidade dessa temática foi a representação de animais de
terras exóticas em cenas de caça ou luta encarniçada.
Não abandonando os motivos heróicos e as homenagens solenes,
tornou rara a temática religiosa.
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Na pintura

A pintura foi o ramo das artes plásticas mais significativo.

Veículo que consolidou definitivamente o ideal de uma época,
utilizando-se de temas dramitico-sentimentais,
inspirados pela literatura e pela História.

Procura-se no conteúdo, mais do que valores de arte,
os efeitos emotivos, destacando principalmente a pintura histórica
e em menos grau a pintura sagrada.

24

O Romantismo nas Artes Plásticas

Nas artes plásticas, o romantismo deixou importantes marcas.
Artistas como o espanhol Francisco Goya
e o francês Eugène Delacroix
são considerados os maiores representantes da pintura desta fase.
Estes artistas representavam a natureza,
os problemas sociais e urbanos, valorizavam as emoções e os
sentimentos em suas obras de arte.
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O ROMANTISMO
DE GOYA

Francisco José de Goya y Lucientes
1798 - 1863
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 Goya, um dos pilares da pintura espanhola, nasceu em 30/03/1746 e
morreu em 16/04/1828, aos 82 anos.
 Iniciou em 1759 como aprendiz | copiava obras de vários mestres.
 Seus desenhos ganharam fama depois de executar vários deles para
tapeçarias – reproduzindo cenas folclóricas e paisagens, embora não
nutrisse tanto interesse por esses temas.
 Entre 1771-1774 viaja para a Itália, onde permanece por quase um ano.
De volta a Zaragoza, abre o próprio ateliê e pinta diversos temas religiosos.
 Aos 47 anos foi acometido pela surdez.
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 Recebeu várias encomendas da aristocracia.
 Uma doença que adquiriu em 1792 (desconhecida) transformou o artista –
passou a não ter o mesmo respeito pela aristocracia | e sua fascinação
pelas mulheres e crianças.
 Com as guerras napoleônicas, o mundo ganhou um Goya amargo,
transformando a sua arte em um ataque contra a conduta insana dos seres
humanos, retratando a falta de sentido do sofrimento humano.
 Em 1821 a Inquisição abriu um processo contra Goya por considerar
obscenas as suas “Majas”.
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 Durante a última parte de sua vida, sua pintura ressalta o reflexo da
degradação da sua saúde física e mental.
 Muitas vezes Goya exagerou nas contorções faciais em suas obras,
sempre apropriadas aos contextos de seus quadros.
 Suportou grandes sofrimentos durante suas doenças e, como poucos,
pintou a agonia de forma muito convincente.
 As Pinturas Negras, do fim de sua carreira, são muito dramáticas,
provocando um forte e sombrio impacto aos seus apreciadores.
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GALERIA
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A MAJA E OS EMBUÇADOS (1777)
Óleo sobre tela, 275 x 190 cm
Museu do Prado, Madri

Obra voltada para as cenas
corriqueiras.
Traço natural e realista.
Cores harmoniosamente
distribuídas.
Detalhes nas roupas e
sapatos.
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A PRADARIA DE SAN ISIDRO (1788)
Óleo sobre tela, 44 x 94 cm
Museu do Prado, Madri
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A GALINHA CEGA (1788)
Óleo sobre tela, 269 x 350 cm
Museu do Prado, Madri
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AUTORRETRATO NO ATELIÊ (1790)
Óleo sobre tela, 42 x28 cm
Museu Real Academia de Belas Artes
de San Fernando, Madri

Único autorretrato de corpo
inteiro. A data exata de sua
confecção é polêmica. Mas, o
semblante do pintor e o
colorido da obra permitem
imaginar que o trabalho foi
realizado em anos anteriores,
quando ainda pintava
intensamente para a Real
Fábrica de Tapeçaria e ainda
não acometido pela surdez.
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O CONCILIÁBULO (1797-1798)
Óleo sobre tela, 44 x 31 cm
Museu Lázaro Galdiano, Madri

Primeiro de seis quadros sobre
temas demoníacos. Duas irmãs
envenenaram seus filhos para
ofertá-los ao demônio, que lhes
havia recriminado por sua falta
de devoção, conforme
declararam no tribunal da
inquisição.
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A MAJA NUA (1798-1800)
Óleo sobre tela, 97 x 190 cm
Museu do Prado, Madri
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A FAMÍLIA DE CARLOS IV (1800-1801)
Óleo sobre tela, 280 x 336 cm
Museu do Prado, Madri
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A MAJA VESTIDA (1801-1803)
Óleo sobre tela, 95 x 190 cm
Museu do Prado, Madri
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O ENTERRO DA SARDINHA (1812-1814)
Óleo sobre madeira, 82,5 x 52 cm
Museu Real Academia de Belas Artes de
San Fernando, Madri

Festa popular | Carnaval | Tom
amargo na festa, luz das nuvens |
deformação dos corpos |
prenunciam tempestade.
Começando a se aproximar da
fase das “pinturas negras”.
A menina parece estar sendo
conduzida como uma marionete
pelo Diabo.
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TRÊS DE MAIO EM MADRI (1814)
Óleo sobre tela, 266 x 345 cm
Museu do Prado, Madri
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AUTORRETRATO (1815)
Óleo sobre tela , 46 x 35 cm
Museu do Prado, Madri

69 anos. Triste e melancólico,
traduz o sofrimento, angústia
pelo país.
Ao mostrar a orelha direita, faz
alusão à surdez contraída de
uma grave doença.
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A ÚLTIMA COMUNHÃO DE SÃO
JOSÉ DE CALASANZ (1819)
Óleo sobre tela, 250 x 180 cm
Igreja de San Antonio Abad, Madri

A última comunhão de São
José de Calasanz – entre as
obras que abordam tema
religioso, está é uma das mais
bem-sucedidas, pela notável
expressividade e emoção
emanadas.
Goya aproxima-se da fase
“pinturas negras”
42

SATURNO (1820-1823)
Óleo sobre muro passado à tela, 146 x 83 cm
Museu do Prado, Madri

Saturno – deus romano dos camponeses,
equivalente ao Cronos grego. Advertido pelo
oráculo de que um de seus filhos o destronaria.
Assim que os filhos nasciam, eram comidos.
Conta a lenda que Júpiter, um dos filhos,
conseguiu fugir, portanto, viver.
A cena é sanguinária, de uma violência sem
limites.
Pertence à série “Pinturas Negras”.
Esta obra reflete o estado de Goya, os
“fantasmas” que assombravam a sua velhice,
ou seja, a surdez, doenças, as consequências
da guerra, a desilusão pelo renascer do
absolutismo e pelo fracasso das ideias
iluministas na Espanha.
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DOIS VELHOS COMENDO (1820-1823)
Óleo sobre muro passado à tela, 53 x 85 cm
Museu do Prado, Madri
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DUELO A BORDOADAS (1820-1823)
Óleo sobre muro passado à tela, 123 x 266 cm
Museu do Prado, Madri
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O CÃO (1820-1823)
Óleo sobre muro passado à tela, 134 x 80 cm
Museu do Prado, Madri

A obra mais enigmática.
O nome foi dado pelo Museu.
Não se sabe se é uma obra
inacabada ou uma manifestação
do que lhe assombrara no final
de sua vida.
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Goya exilou-se em Bordéus, na França, onde realizou as obras:
Tauromaquia, Touros em Bordéus e A Leiteira de Bordéus.
Morre em 16/04/1828, aos 82 anos.

A LEITEIRA DE BORDÉUS (1827)
Óleo sobre tela, 74 x 68 cm
Museu do Prado, Madri
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“Não encontro outro meio
mais eficaz de progredir
nas artes, senão o de
deixar em sua plena
liberdade, correr a
genialidade dos discípulos
que queiram aprendê-las,
sem oprimi-los”
Francisco de Goya
1746-1828
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O ROMANTISMO
DE
DELACROIX

Ferdinand Victor Eugène Delacroix
1798 - 1863
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 Um pintor de acontecimentos coletivos, plenos de nobreza vibrante,
famoso pela intensidade de suas cores, o mais conhecido
representante do estilo romântico da pintura, nasceu em 26/04/1798
no subúrbio parisiense, quase 10 anos após a Revolução Francesa.
Morreu em 13/08/1863.
 Viveu com sua irmã depois da morte de sua mãe (aos 16 anos).
 Iniciou sua vida artística aos 17 anos, como aprendiz num estúdio.
 Aos 18 anos ingressa na Escola de Belas Artes de Paris, onde
conhece Theódore Géricault, um pintor que passou a ter grande
influência na vida de Delacroix.
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 Buscou ser conservador em um tempo de mudanças aceleradas e
bruscas.
 Foi essencialmente um pintor de acontecimentos coletivos, plenos de
nobreza vibrante, por meio dos quais tentou transmitir, além de um
pensamento... uma sensação.
 Era introspectivo e rigoroso ao extremo, ao mesmo tempo, era um
homem de personalidade equilibrada e sociável.
 Tinha muito interesse pela literatura – clássica e romântica | Também
estudou música no Liceu.
 Inicialmente desejou ser um pintor clássico, mas foi considerado um
pintor romântico por excelência, o mais importante representante do
romantismo francês.
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 Esse expoente do Romantismo era um artista que acreditava que sua
pintura tinha por dever expressar todo tipo de experiência emocional,
intensa – paixão, luxúria, tristeza, violência, morte, lutas, vitórias e
derrotas.
 Foi influenciado por muitos artistas (Rubens, Velázquez, Michelangelo,
entre outros).
 Participou diversas vezes do Salão de Paris e foi premiado com a
Grande Medalha de Honra e a comenda da Legião de Honra.
 Foi eleito membro da Academia de Belas Artes de Paris.
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A BARCA DE DANTE (1822)
Óleo sobre tela, 189 x 241 cm
Museu do Louvre, Paris
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ÓRFÃ NO CEMITÉRIO (1824)
Óleo sobre tela, 65,5 x 54,3 cm
Museu do Louvre, Paris

A modelo é uma mendicante,
que o artista conheceu nas
ruas de Paris.
Esta obra foi uma pintura
preparatória para
Os Massacres de Scio
Ele quis passar uma emoção,
provocar a imaginação do
espectador, para que este
complemente a cena.
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OS MASSACRES DE SCIO (1824)
Óleo sobre tela, 419 x 354 cm
Museu do Louvre, Paris

Esta obra retrata um
acontecimento da época: a
guerra pela independência da
Grécia, que se encontrava
sob domínio dos turcos,
quando milhares de gregos
foram massacrados.
Ironicamente chamado pelo
autor de “Meu massacre
número dois”.
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A MORTE DE SARDANAPALO (1827)
Óleo sobre tela, 392 x 496 cm
Museu do Louvre, Paris
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A LIBERDADE GUIANDO O POVO (1830)
Óleo sobre tela, 260 x 325 cm
Museu do Louvre, Paris
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MULHERES DE ARGÉLIA (1834)
Óleo sobre tela, 180 x 229 cm
Museu do Louvre, Paris
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A BATALHA DE TAILLEBOURG (1837)
Óleo sobre tela, 53 x 66,5 cm
Museu do Louvre, Paris
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RETRATO DO ARTISTA (1837)
Óleo sobre tela, 65 x 54,5 cm
Museu do Louvre, Paris

Esta tela é também conhecida
como AUTORRETRATO DE
COLETE VERDE.
Embora não tenha feito muitos
autorretratos (diferentemente dos
pintores românticos), este é o mais
famoso do artista.
A intenção é verificar até que ponto
o espectador é capaz de identificar
o caráter de Delacroix: a formação,
a presença, a austeridade e a
melancolia característica de sua
personalidade.
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FRÉDÉRIC CHOPIN (1838)
Óleo sobre tela, 45,7 x 37,5 cm
Museu do Louvre, Paris

Esta pintura constitui um
fragmento da tela que havia
realizado do casal (Chopin e
George Sand), que se
separou.
Foi recortada por Delacroix
após a morte de Chopin.
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HAMLET E HORÁCIO NO
CEMITÉRIO (1839)
Óleo sobre tela, 81,5 x 65,4 cm
Museu do Louvre, Paris

Esta obra apresenta o
momento em que Hamlet
consegue a caveira de
Yorick, ponto culminante da
peça, que é a meditação
sobre a morte.
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CRISTO NO LAGO DE GENEZARET (1854)
Óleo sobre tela, 59,8 x 73,3 cm
The Walters Art Gallery, Baltimore (EUA)
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MEDÉIA FURIOSA (1862)
Óleo sobre tela, 260 x 165 cm
Museu do Louvre, Paris

Esta cena traz à tona a
intensidade do mito, em que
Medeia, antes de fugir para
Atenas, mata os filhos em um
ato de vingança ao infiel
marido Jasão.
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Delacroix passou seus últimos anos de vida recluso em seu
estúdio em Paris, sem filhos, ou muitos amigos,
onde morreu, em 13/08/1863, aos 65 anos.
Suas crises de laringite, que lhe afligiram durante grande
parte de sua vida, foram a causa de sua morte.

Em seu estúdio foram contabilizadas:
853 pinturas | 1525 pastéis | 6629 desenhos e diversas estampas,
litogravuras (gravuras em pedra) e cadernos de esboços,
Além do seu “Diário”, que em 1865 foi editado, provando que além
de grande pintor, Delacroix era também um excelente escritor.
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“A pintura é a vida.
É a natureza transmitida à
alma sem intermediário,
sem pretextos, sem regras
de convenção.”

Eugène Delacroix
1798 - 1863
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