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TEMPO DE AULA: 45min 

DISCIPLINA: LITERATURA

CONTEÚDO: ROMANTISMO NO BRASIL – PROSA

EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES
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Considera-se que a publicação do romance “A
Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo, em 1844,
marca o início da prosa romântica brasileira. O livro é
considerado o primeiro romance tipicamente brasileiro,
pois traçou um perfil dos hábitos da juventude burguesa
carioca.

As obras do século XIX, publicadas em forma de
folhetins, abordavam a sociedade da época e os traços
culturais, servindo como fonte valiosa de informações
para a compreensão da história da sociedade brasileira.

Além de Joaquim Manoel de Macedo, autores como
José de Alencar, Álvares de Azevedo, Franklin Távora e
Visconde de Taunay também destacam-se como os
principais autores da prosa romântica brasileira. Trabalho realizado por alunos da 1ª Série 

A, Colégio Procampus, THE, 2019)

PROSA ROMÂNTICA NO BRASIL
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AS TENDÊNCIAS DOS ROMANCES ROMÂNTICOS BRASILEIROS 

Por abordagem temática, ambientação ou temporização os romances podem ser classificados em:

1. Romance Urbano – A vida social da época do segundo reinado é retratada e as tramas incluem
intrigas amorosas, traições e situações cotidianas das pessoas que viviam na corte.
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ROMANTISMO - PROSA REGIONALISTA

2. Romance regionalista - também foi uma forma de resgatar os costumes e a identidade nacional.
Nesse tipo de prosa romântica, as histórias se passavam nas diversas regiões do país, na qual,
características e costumes de cada região eram mostradas. Isso inclui também a linguagem
regional.
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AS TENDÊNCIAS DOS ROMANCES ROMÂNTICOS BRASILEIROS 

3. Romance Indianista – Apresenta a idealização do índio, visto como herói nacional. Destaca-se a
trilogia de José de Alencar.

Autor: James F. Cooper
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AS TENDÊNCIAS DOS ROMANCES ROMÂNTICOS BRASILEIROS 

4. Romance Histórico – Destaca a vida e os costumes de certa época e região da história, misturando
fatos reais e fictícios.
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1. (PUC) Nos romances Senhora e Lucíola, José de Alencar dá um passo em relação à crítica dos
valores da sociedade burguesa, na medida em que coloca como protagonistas personagens que
se deixam corromper por dinheiro. Entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como
escritor romântico, nessas obras, porque:

A) pune os protagonistas no final, levando-os a um casamento infeliz.
B) justifica o conflito dos protagonistas com a sociedade pela diferença de raça: uns, índios
idealizados; outros, brasileiros com maneiras europeias.
C) confirma os valores burgueses, condenando os protagonistas à morte.
D)resolve a contradição entre o dinheiro e valores morais tornando os protagonistas ricos e
poderosos.
E) permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor.
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02. Leia o fragmento extraído do romance O seminarista, de Bernardo
Guimarães.
“Ah, celibato!… Terrível celibato!… Ninguém espera afrontar
impunemente as leis da natureza! Tarde ou cedo, elas têm seu
complemento indeclinável, e vingam-se cruelmente dos que
pretendem subtrair-se ao seu império fatal!…”. (O seminarista,
Bernardo Guimarães.)

A partir da leitura do fragmento do romance infere-se
A) A denúncia de que o celibato religioso impedia o amor entre os
jovens.
B) O romance, considerado de tese, representa a vitória dos impulsos
humanos sobre as leis sociais.
C) A hipocrisia dos dogmas religiosos são objetos de crítica do
romance.
D) O autor romantiza o que deveria ser uma crítica ao celibato e à
intransigência da igreja católica.
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3. (ESAM – RN) No romance “Memórias de um sargento de milícias”, de Manuel Antônio de
Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja,
a visão social transmitida a partir da perspectiva:

A) das classes dominantes e aristocráticas.
B) dos segmentos militares da sociedade.
C) do submundo do crime e da violência.
D) da população estudantil acadêmica.
E) das classes pobres e desfavorecidas.
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4. (ENEM) “Ele era o inimigo do rei” , nas palavras
de seu biógrafo, Lira Neto. Ou, ainda , “ um
romancista que colecionava desafetos azucrinava D.
Pedro II e acabou inventando o Brasil” . Assim era
JOSÉ DE Alencar (1829-1877) , o conhecido autor de
O guarani e Iracema, tido como o pai do romance
no Brasil. Além de criar clássicos da literatura
brasileira com temas nativistas, indianistas e
históricos, ele foi também folhetinista, diretor de
jornal, autor de peças de teatro, advogado,
deputado federal e até ministro da Justiça. Para
ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse
personagem do século XIX, parte de seu acervo
inédito será digitalizada.
(História Viva, n.99,2011.)

Com base no texto, que trata do papel do
escritor José de Alencar e da futura
digitalização de sua obra, depreende-se que:
A) a digitalização dos textos é importante
para que os leitores possam compreender
seus romances.
B) o conhecido autor de O guarani e Iracema
foi importante porque deixou uma vasta obra
literária com temática atemporal.
C) a divulgação das obras de José de Alencar ,
por meio da digitalização, demonstra sua
importância para a história do Brasil imperial.
D) a digitalização dos textos de José de
Alencar terá importante papel na preservação
da memória linguística e da identidade
nacional.
E) o grande romancista José de Alencar é
importante porque se destacou por sua
temática indianista.



 ORIGENS DO 
REALISMO
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Les Casseurs de Pierre, Gustave Courbet


