


1844...................................................1881
• A MORENINHA  

Joaquim M. de Macêdo

• O Mulato
• Memórias Póstumas de Brás Cubas

• Retrato do modo de vida e da ideologia burguesa
 conflito entre o bem (herói) e o mal (vilão)
 Enredo simples – linear
 namoro difícil: desejo X dever
 impasse amoroso (final feliz ou trágico)
• Personagens planos / idealizados
 ESTRUTURA FOLHETINESCA:
 comportamento previsível
• Tempo cronológico / uso do flashback
• Descrição e exaltação da vida burguesa
• Narrativa rápida (romance de ação)

A leitora  (Jean-Honoré 
Fragonard)

ROMANTISMO – PROSA
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ROMANCE URBANO:
Descrição dos costumes burgueses.
Forte caráter sentimental.

ROMANCE INDIANISTA:
O índio como símbolo de nacionalidade.
O bom selvagem.
Miscigenação com o branco.
Valorização dos mitos, tradições e lendas.
Retorno ao passado histórico.

TIPOLOGIA DO ROMANCE
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ROMANCE HISTÓRICO:
Temática de fato histórico paralela à trama.

ROMANCE REGIONALISTA:
Abordagem do sertanejo e seus costumes.
Descrições das paisagens interioranas.
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TIPOLOGIA DO ROMANCE



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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OBRA:
Romances urbanos: Cinco minutos (1856); A Viuvinha
(1857); Lucíola (1862); Diva (1864); A Pata da Gazela
(1870); Sonhos d’Ouro (1872); Senhora (1875); Encarnação
(1893, póstumo).

Romances históricos: As Minas de Prata (1865); Alfarrábios
(1873); Guerra dos Mascates (1873).

Romances indianistas: O Guarani (1857), IRACEMA (1865),
Ubirajara (1874).

Romances regionalistas: O Gaúcho (1870); O Tronco do Ipê
(1871); Til (1872); O Sertanejo (1875).
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04. A palavra tetas, na segunda estrofe,

a) Sugere condições próprias de animais.

b) Aparece apenas para rimas com pretas.

c) Justifica o fato de as crianças serem magras.

d) Associa necessariamente bocas a sangue.

e) Retrata “ânsia e mágoas vâs”.
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