
 

ATIVIDADES DE LITERATURA E REDAÇÃO 
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Apostila: Módulo 9 e 10 

Autores épicos do Arcadismo. 

Os árcades épicos 

 

Além da poesia neoclássica o Arcadismo também desenvolveu a poe-

sia épica. Porém, muito diferente dos textos mais sentimentais e grandiosos, 

como Os Lusíadas, de Camões. A poesia épica árcade era voltada ao racio-

nalismo, ao triunfo dos grandes feitos sem a valorização do herói guerreiro. 

Os principais representantes da poesia árcade épica são Basílio da 

Gama e Frei Santa Rita Durão. Neste período da história os jesuítas eram 

perseguidos pelo Estado e foram expulsos do Brasil e como Basílio da Gama 

havia estudado no Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro, acabou sendo acusado 

de ser um jesuitófilo. Para se livrar das acusações do Marquês do Pombal, da 

Gama passou a ser um crítico feroz dos jesuítas, escrevendo sobre eles co-

mo se fossem instigadores de intrigas e mau caráter. 

Os seus textos surtiram efeito positivo, já que foi retirado do exílio pelo 

próprio Marquês e ganhou um título de nobreza. Uma de suas obras mais 

famosas de poesia árcade épica foi O Uruguai, onde relatava a guerra trava-

da no Rio Grande do Sul e os povoados ao redor. 

Bocage (Manuel Maria Barbosa du Bocage, 1765-1805): O Arcadismo teve, 

em Portugal, diversos representantes notáveis: Correia Garção, Cruz e Silva, 

a Marquesa de Alorna e, sobretudo, Filinto Elísio. Mas o mais prestigiado, 

conhecido e popular dos poetas árcades portugueses é Bocage. Isso se deve 

tanto a sua poesia inflamada e, muitas vezes, desbocada, quanto a sua per-

sonalidade exuberante e sua vida instável e aventureira. Em Portugal, Bocage 

se tornou figura tão popular que mesmo quem jamais leu qualquer um de 

seus versos sabe contar algumas anedotas que o tomam como personagem. 

Descendia, pelo lado materno, de um marinheiro francês. Com dezoito anos 



 

ingressa na Academia Real dos Guardas-Marinhas e inicia sua vida literária e 

boêmia. Em 1786 embarca para a Índia. Já poeta “do amor e da morte", pro-

movido a tenente, foge para Macau, na China. Leva vida extremamente aci-

dentada em diversas cidades do Oriente, mete-se em amores arriscados e 

rivalidades perigosas. Finalmente, com o auxílio de admiradores, volta a Por-

tugal em 1890, onde passa seus últimos tempos, até a morte prematura, aos 

quarenta anos. 

Bocage foi um poeta português árcade que antecipou elementos do Roman-

tismo. Observe o que torna esse poeta um árcade pré-romântico. 

 

1) Características Árcades que podem ser encontradas na poesia de Boca-

ge: 

 Carpe diem (o desejo de aproveitar a vida, a juventude); 

 Fugere Urbem (a vontade de fugir da cidade para o campo); 

 Locus Amoenus (observa a natureza como um lugar agradável)*; 

 Aurea Mediocritas (o desejo de uma vida simples, sem excessos); 

 Inutilia truncat (corte dos excessos, principalmente na escrita); 

 Rigor formal (obediência à rima e à métrica do poema); 

 Mitologia greco-latina (presença de elementos da mitologia); 

 Maiúsculas alegorizantes (personificação, divinização de elementos); 

  

 



 

2) Características Românticas que podem ser encontradas na poesia de 

Bocage: 

 Emotividade (expressão da emoção em oposição à razão que o per-

segue); 

 Individualismo e egocentrismo (expressos por meio da autopiedade); 

 Religiosidade (em seus últimos poemas, Bocage se arrepende de ter 

desrespeitado a igreja); 

Observação: Uma das principais características da primeira fase da poesia de 

Bocage foi o uso de uma linguagem popular, muitas vezes imprópria e vulgar, 

carregada de ironia e sarcasmo (conteúdo humorístico e satírico). Não se 

pode dizes que essa seja uma característica árcade, nem romântica, mas 

peculiar do poeta. 

Exemplo: “Eis Bocage, em que luz algum talento; 

                    Saíram dele mesmo estas verdades 

                    Num dia em que se achou cagando ao vento.” 

                                                                                  (Autorretrato – Bocage) 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

Vídeo aula portal objetivo:  

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http

%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fea

d%2fauladigital%2fbandalarga%2f150731_mariacunha_linguaportuguesa_v_1

serie_ad.ism%2fmanifest 

Exercícios apostila páginas: 270, 271, 273, 274. 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150731_mariacunha_linguaportuguesa_v_1serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150731_mariacunha_linguaportuguesa_v_1serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150731_mariacunha_linguaportuguesa_v_1serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f150731_mariacunha_linguaportuguesa_v_1serie_ad.ism%2fmanifest


 

Apostila: Módulo 11 e 12 

Romantismo: contexto histórico – Romantismo em Portugal 

O Romantismo foi um movimento da classe artística, que apareceu na 

Europa no século XVIII. Ele se estendeu até meados do século XIX. Influenci-

ou a literatura, a pintura e a música. 

Caracterizou-se por forte oposição aos princípios do Classicismo, mu-

dando o foco dos temas. Os escritores do Romantismo alteraram até o tama-

nho e formado dos textos em prosa. 

Na música, a prioridade era transmitir emoção ao ouvinte, em detrimen-

to à forma das composições. Já a pintura buscava temas mais sóbrios e com 

equilíbrio. 

 

Contexto Histórico 

 

O Romantismo foi uma vertente artística que nasceu na Europa e con-

sistiu em uma oposição aos valores racionais do Neoclassicismo. Como esté-

tica literária, há essencialmente um apelo ao egocentrismo do artista, à fanta-

sia e à idealização. Ademais, o movimento surge em uma Europa que passa-

va por diversas mudanças econômicas e sociais, primordialmente influencia-

das pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa. 

No Império Romano, a palavra “romance” era empregada para indicar 

as línguas faladas pelos povos que dominaram. Tratava-se na verdade de 

uma forma vulgar do latim. Tudo que era escrito naquele latim, portanto, era 

chamado de romance. 

Foi no livro “Os Sentimentos do Jovem Werther”, publicado na Alema-

nha em 1774, que o Romantismo se baseou. Ali surgiu o chamado sentimen-

talismo romântico, assim como o escapismo pelo suicídio. Foi a maior quanti-

dade de suicídios ligados à literatura em todos os tempos. 

Na Grã-Bretanha, o Romantismo só apareceu no início do século XIX. 

Destacaram-se nesse período os versos de Lord Byron, bem como o romance 

histórico “Ivanhoé”, de Walter Scott.  



 

Introdução do Romantismo em Portugal 

 

O advento do Romantismo em Portugal, vem apenas confirmar a dilui-

ção do Arcadismo. 

Portugal, é reflexo dos dois acontecimentos que marcaram e mudaram 

a face da Europa na segunda metade do século XVIII: a Revolução Francesa 

e a Revolução Industrial, responsáveis pela abolição das monarquias aristo-

cratas e pela introdução da burguesia que então, dominara a vida política, 

econômica e social da época. A luta pelo trono em Portugal, se dá com vee-

mência, gerando conturbação e desordem interna na nação. 

Com isso, Almeida Garrett acaba por exilar-se na Inglaterra, onde entra 

em contato com a Obra de Lord Byron e Scott. Ao mesmo tempo, por estar 

presenciando o Romantismo inglês, envolve-se com o teatro de William Sha-

kespeare. 

Em 1825, Garrett publica a narrativa Camões, inspirando-se na epopeia 

Os Lusíadas. A narrativa deste autor, é uma biografia sentimental de Luís de 

Camões. 

Este poema é considerado introdutor do Romantismo em Portugal, por 

apresentar características que viriam se firmar no espírito romântico: versos 

decassílabos brancos, vocabulário, subjetivismo, nostalgia, melancolia, e a 

grande combinação dos gêneros literários. 

 

Características 

 

O Romantismo foi encarado como uma nova maneira de se expressar, 

enfrentar os problemas da vida e do pensamento. 

Esta escola, repudiava os clássicos, opondo-se às regras e modelos, 

procurando a total liberdade de criação, além de defender a “impureza” dos 

gêneros literários. Com o domínio burguês, ocorre a profissionalização do 

escritor, que recebe uma remuneração para produzir a obra, enquanto o pú-

blico paga para consumi-la. 

O escritor romântico projetava-se para dentro de si, tendo como fonte o 

eu-lírico, do qual fluía um diverso conteúdo sentimentalista e, muitas vezes, 

https://www.coladaweb.com/biografias/luis-de-camoes
https://www.coladaweb.com/biografias/luis-de-camoes


 

melancólico da vida, do amor e, às vezes, exageradamente, da própria morte. 

A introversão era característica essencialmente romântica. 

A natureza, assim como a mulher são importantes pontos desse mo-

mento. O homem, idealizava a mulher como uma deusa, coisa divina e, com 

isso, retornava ao passado, no trovadorismo, onde as “madames” eram tão 

sonhadas e desejadas, mesmo que fossem inatingíveis. 

Ao procurar a mulher de seus sonhos e, então, frustrar-se por não a 

encontrar ou, muitas vezes, por encontrá-la e perdê-la, o romântico entrava 

em constante devaneio. Para amenizar a situação, ao escrever despojava 

todos os seus anseios, procurando fugir da realidade, usando do escapismo, 

onde, não raramente, tinha a natureza como confidente. Outra forma de es-

capismo utilizada, era o escapismo pela obscuridade, onde buscavam o bem-

estar nos ambientes fúnebres e obscuros. 

Essas frustrações tidas por amores ou simples desilusões com a vida, 

provocaram muitos suicídios. Daí a grande frequência dos temas de morte 

nos poemas românticos, o que caracteriza o mal-do-século.  

O primeiro momento do Romantismo 

 

Como toda tendência nova, o Romantismo não veio implantar-se total-

mente nos primeiros momentos em Portugal. Inicialmente, buscava-se grada-

tivamente, apagar os modelos clássicos que ainda permeavam o meio socio-

econômico. Os escritores dessa época, eram românticos em espírito, ideal e 

ação política e literária, mas ainda clássicos em muitos aspectos. 

 

Almeida Garrett 

 

Almeida Garrett, cultivou a oratória parlamentar, o pensamento peda-

gógico e doutrinário, o jornalismo, a poesia, a prosa de ficção e o teatro, o 

qual entrou em contato com o de Shakespeare quando em exílio na Inglaterra. 

Teve uma vida sentimental bastante atribulada em que se sobressai o seu 

romance adúltero com a viscondessa da Luz, a qual inspirou seus melhores 

poemas. 

https://www.coladaweb.com/literatura/trovadorismo


 

Na poesia, assimilou os moldes clássicos e morreu sem tornar-se ro-

mântico autêntico, pois carecia do egocentrismo tão almejado pelos românti-

cos, deixando sua fantasia no teatro e na prosa de ficção. Escreveu Camões 

(1825), Dona Branca (1826), Folhas Caídas (1853), Viagens na minha ter-

ra (1846), dentre outras. 

 

Alexandre Herculano 

 

Herculano, exilou-se na Inglaterra e na França, criando polêmica com o 

clero, por participar de lutas liberais. Junto com Garrett, foi um intelectual que 

atuou bastante nos programas de reformas da vida portuguesa. 

Na ficção de Alexandre Herculano, prevalece o caráter histórico dos en-

redos, voltados para a Idade Média, enfocando as origens de Portugal como 

nação. Além disso, ocorrem muitos temas de caráter religioso. Quanto à sua 

obra não-ficcional, os críticos consideram que renovou a historiografia, uma 

vez que se baseia não mais em ações individuais, mas no conflito de classes 

sociais para explicar a dinâmica da história. 

Suas obras principais são: A harpa do crente (1838), Eurico, o presbíte-

ro (1844), dentre outras. 

 

 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

Vídeo aula portal objetivo: 

 

https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http

%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fea

d%2fauladigital%2fbandalarga%2f161024_mariacunha_linguaportuguesa_i_1

serie_ad.ism%2fmanifest 

 

Exercícios apostila páginas: 275, 276, 278, 279. 

 

 

 

https://www.coladaweb.com/resumos/viagens-na-minha-terra
https://www.coladaweb.com/resumos/viagens-na-minha-terra
https://www.coladaweb.com/biografias/alexandre-herculano
https://www.coladaweb.com/resumos/eurico-presbitero
https://www.coladaweb.com/resumos/eurico-presbitero
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f161024_mariacunha_linguaportuguesa_i_1serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f161024_mariacunha_linguaportuguesa_i_1serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f161024_mariacunha_linguaportuguesa_i_1serie_ad.ism%2fmanifest
https://tvweb3.unip.br/player/importacao/index/?instituto=objetivo&midia=http%3a%2f%2f200.196.224.211%2fvideo%2ftvweb%2fobjetivo%2fcolegio%2fead%2fauladigital%2fbandalarga%2f161024_mariacunha_linguaportuguesa_i_1serie_ad.ism%2fmanifest


 

Atividade Interdisciplinar – Mineração no Brasil 

(questões literatura) 

 

Valor: 3,0 pontos. 

   

Exercícios Complementares: 

Valor:1,0 ponto. 

 

Leia o poema e responda.  

Barca bela 

Pescador da barca bela. 

Onde vás pescar com ela, 

Que é tam bela, 

Ó pescador? 

Não vês que a última estrela 

No céu nublado se vela? 

Colhe a vela, 

Ó pescador! 

Deita o lanço com cautela, 

Que a sereia canta bela... 

Mas cautela, 

Ó pescador! 

Não se enrede a rede nela, 

Que perdido é remo e vela 

Só de vê-la, 

Ó pescador! 

Pescador da barca bela, 

Inda é tempo, foge dela, 

Foge dela, 

Ó pescador! 

                                                                    (Almeida Garrett) 

 



 

1. No poema, duas coisas são designadas com o adjetivo bela. Quais são 

elas? Qual a relação entre elas? 

 

2. Considerando a relação de atração existente, explique o sentido simbóli-

co, existencial do poema. 

 

3. As sereias aparecem pela primeira vez na literatura no poema Odisseia, 

de Homero, do século VIII ou VII a.C. Nesse poema, o herói, Ulisses, ten-

do de passar com seu navio ao lado da ilha das sereias — seres terríveis, 

que seduzem os homens com seu canto, atraem e destroem-nos —, faz 

que todos os seus marinheiros tapem os ouvidos com cera. Quanto a si 

mesmo, Ulisses manda que o amarrem ao mastro do navio, com os ouvi-

dos livres. Qual a diferença entre a atitude de Ulisses e aquela que o eu 

lírico do poema de Garrett recomenda ao pescador? 

 

Redação 

 

Elaborem uma dissertação/pesquisa sobre: ” Os impactos sociais do Covid19 

sobre as pessoas em área de marginalização e negligenciadas pela falta de 

políticas públicas qualitativas. ” 

 

Incluam na pesquisa dados estatísticos de fontes seguras, essa atividade é 

interdisciplinar com a disciplina de Geografia. 

 

Encaminhem as redações e as questões para o e-mail: vii-ane@hotmail.com 

no título do e-mail coloquem   nome e série. 

 

Valor: 3,0 pontos. 

 

 

 

 

 

mailto:vii-ane@hotmail.com


 

Queridos alunos. 

 

Assistam os vídeos, sigam as orientações sobre todos os conteúdos, o e-mail 

no qual vocês irão encaminhar as dissertações vocês também poderão escla-

recer alguma possível dúvida, fiquem tranquilos porque esse período logo vai 

passar, e sei que muito em breve estaremos juntos. Façam os exercícios com 

tranquilidade e novamente me ponho à disposição para esclarecer qualquer 

dúvida. 

 

Fiquem bem e até breve. 

 

Profª: Viviane. 

 

 

 

 

 

 

 


