


ACOLHIDA: O PRAZER DE VIVER 

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Introdução ao Romantismo
- Recursos: Medicação Tecnológica
- Atividades em sala: Apresentação Discursiva
- Atividades para casa: Pesquisar o contexto 

histórico do final do século XVIII.
- Sistema de avaliação: Interação sobre conteúdo

ENCERRAMENTO DA AULA
- Continuação do estudo do Romantismo.
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JOAQUIM MANUEL DE MACEDO (1820 – 1882)

A Moreninha

(1844)

relato sentimental da ligação entre dois

jovens, presos à uma promessa da infância.

CARACTERÍSTICA DA OBRA

• Narrativas urbanas

• Estrutura de folhetim

• Cenários identificáveis pelos leitores

• Visão superficial de certos hábitos da classe média carioca

IMPORTÂNCIA DA OBRA:

• Desperta no público o gosto pelo romance ambientado no Brasil

ROMANCE URBANO
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MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA 
(1831 – 1861)

Memórias de um Sargento de Milícias  
(1852/3, folhetim)

• Os hábitos, a moda, o folclore, a religiosidade
das classes populares no início do século XIX.

• Desmascaramento moral da sociedade

DESTRUIÇÃO DO ROMANTISMO

• Ironia direta aos cacoetes românticos
• Crise da idealização: os personagens são quase marginais.
• Crítica social

PRECURSOR DO REALISMO
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PREDOMÍNIO DO HUMOR SOBRE O DRAMÁTICO
(ROMANCE PICARESCO)

• Personagens caricaturizados
• Acontecimentos que desmentem
• As aparências das pessoas
• Situações cômicas
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MANUEL ANTÔNIO DE ALMEIDA 
(1831 – 1861)



VISCONDE DE TAUNAY 
( 1843 – 1899)

• Inocência ( 1872 )

• A retirada de Laguna

CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

• Precisão de detalhes e da paisagem. 

• Estrutura romântica e acessórios realistas.

• Enfoque à mentalidade conservadora do sertanejo.

PRINCIPAIS OBRAS:
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Romance Romântico 

Regionalista
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Patriarca da Literatura Brasileira

•José Martiniano de Alencar nasceu em Mecejana,

Ceará, em 1829: político, jornalista, teatrólogo,

crítico, poeta e, sobretudo, romancista;

•Filho de ex-padre e influente político;

•A família se muda para o Rio de Janeiro em 1838;

•Estudou Direito em São Paulo e Pernambuco;

•Na década de 1850, dedicou-se ao desenvolvimento

do teatro nacional.

O HOMEM E O FICCIONISTA
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• Consolidou a prosa romântica retratando o

brasileiro em seus mais diversos ambientes e

contextos: indianista, regionalista, urbano e

histórico.

• Foi um dos principais ficcionistas românticos e

antecipou traços realistas em seus Perfis

Femininos: Diva, Lucíola e Senhora.

• Defendeu a adoção de uma “Língua Brasileira”
em nossa Literatura.

• Faleceu em 1877, no Rio de Janeiro.
Arte

Marcílio Godoi
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