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 O herói do romance representa muito mais o indivíduo do que o povo a
quem pertence. O tempo da glorificação das conquistas pátria, por meio do
herói, havia passado (os longos poemas épicos entraram em declínio a
partir da segunda metade do século XVIII).

 Na narrativa moderna, é a força do caráter que define o herói. Ele enfrenta
uma série de problemas cotidianos e luta para superá-los sem qualquer tipo
de auxílio divino.
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 O Romance é um dos gêneros narrativos (ficção) de mais aceitação nos
dois últimos séculos, atingindo um público bastante variado, uma vez
que há romances para todos os gostos.

 Apresenta formas altamente elaboradas e inovadoras, que exigem do
leitor um esforço cognitivo para sua compreensão.
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 O que caracteriza o romance é o fato de contar uma história. A história narrada,
também chamada diegese, é a essência dos textos narrativos: conto, novela,
apólogo, fábula, parábola, crônica...

 O romance é mais extenso, mais complexo, simultâneo e, sobretudo, reflete
continuidade: cada obra é a resposta às obras precedentes, cada obra contém toda
a experiência anterior do romance.

 O romance, considerado o filho bastardo da epopeia, tornou-se a forma literária que
melhor exprimia os anseios da nascente burguesia, produto das revoluções
Comercial e Industrial, que derrubaram o absolutismo político e cultural.
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 No campo da literatura, o romance, especialmente no século XX, tornou-se a
forma artística mais apta a expressar as perplexidades da nossa realidade.

 O romance deu mostras de uma extraordinária vitalidade, impondo-se como a
forma de arte mais rica e mais surpreendente.

 A popularidade do romance no século XIX é explicada por que ele traz histórias
de pessoas muito semelhantes ao público leitor, que também enfrenta uma
série de obstáculos cotidianos.
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