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Biografia 

• http://www.academia.org.br/academicos/alvares-de-azevedo/biografia 

• http://bndigital.bn.gov.br/alvares-de-azevedo/ 

• https://www.suapesquisa.com/artesliteratura/alvares_de_azevedo.htm 

• https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%81lvares-de-Azevedo/483089 

 

 
 
 

 

 

 

Álvares de Azevedo (Manuel Antônio Álvares de 

Azevedo), 

Poeta, contista e ensaísta, nasceu em São Paulo, em 12 de 

setembro de 1831, faleceu no Rio de Janeiro, RJ, em 25 de 

abril de 1852. Patrono da Cadeira n. 2 da Academia 

Brasileira de Letras, por escolha de Coelho Neto. Era filho 

do então estudante de Direito Inácio Manuel Álvares de 

Azevedo, oriundo de Itaboraí, e de Maria Luísa Mota 

Azevedo, ambos de famílias ilustres. Segundo afirmação 

de seus biógrafos, teria nascido na sala da biblioteca da 

Faculdade de Direito de São Paulo; averiguou-se, porém, 

ter sido na casa do avô materno, Severo Mota. Em 1833, 

em companhia dos pais, mudou-se para o Rio de Janeiro 

e, em 1840, ingressou no Colégio Stoll, onde se revelou 

excelente aluno. Em 1844, retornou a São Paulo em 

companhia de seu tio. Regressa, novamente ao Rio de 

Janeiro no ano seguinte, entrando para o internato do 

Colégio Pedro II. 

http://www.academia.org.br/academicos/alvares-de-azevedo/biografia
http://bndigital.bn.gov.br/alvares-de-azevedo/
https://www.suapesquisa.com/artesliteratura/alvares_de_azevedo.htm
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%81lvares-de-Azevedo/483089


A Biblioteca indica Literatura brasileira - 

o poeta Álvares de Azevedo e sua obra, Lira dos vinte anos. 

 

 

 
Resumo: “Lira dos Vinte anos é uma coletânea de versos que impressiona por sua beleza e profundidade 
e, pelo forte sentimentalismo. Um marco da segunda geração romântica, ora demonstrando constantes 
idealizações, muita ternura; ora se debruçando sobre o cotidiano, a revelar o lado sarcástico, cômico, por 
vezes trágico do poeta que, mesmo morrendo tão jovem, construiu uma obra que, em muitos momentos, 
revela sua genialidade..”.  
 
 LIRA dos vinte anos. Nobel. Disponível em:  < http://www.editoranobel.com.br/detalhepro.asp?produto=23763 > 
Acesso em: 01 jul. 2020. 
 

 
Texto integral da obra:  
 
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/Lira%20dos%20Vinte%20Anos.pdf 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000021.pdf 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00025a.pdf 

 

 
Principais obras de Álvares de Azevedo 

 
 - Lira dos vinte anos (poemas)  
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/Lira%20dos%20Vinte%20Anos.pdf 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000021.pdf 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00025a.pdf 

 

http://www.editoranobel.com.br/detalhepro.asp?produto=23763
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/Lira%20dos%20Vinte%20Anos.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000021.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00025a.pdf
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/Lira%20dos%20Vinte%20Anos.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000021.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00025a.pdf


 
- Macário (texto para o teatro)  
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/macario.pdf 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000022.pdf 

 
- Noite na Taverna (contos de fantasias) 
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/noitenataverna.pdf 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000023.pdf 

- Poemas Malditos 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00029a.pdf 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/Poemas%20Malditos.pdf 

- Poemas irônicos, venenosos e sarcásticos 
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/Livros_eletronicos/poemas%20ir%C3%B4nicos.pdf 
 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000088.pdf 

 

Produção literária do escritor - Obras completas 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.do?select_action=&co_autor=87 
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