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Romantismo (prosa e poesia) 

 

Resumo 

 

O ROMANTISMO 
 
A primeira geração romântica é caracterizada como Nacionalista ou Indianista e tinha o intuito de despertar 
o sentimento de amor à pátria, uma vez que, após tantos anos de Brasil-Colônia, era necessário implantar um 
apego à terra tupiniquim e valorizar as belezas e os valores da região, ainda que de forma idealizada. Além 
disso, a imagem do índio é resgatada como a representação do herói nacional. 
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
 
O contexto histórico da primeira geração é marcado pela transição do Brasil-Colônia para o Brasil-Império. 
Em 1822, com a Independência do Brasil, após tantos anos de o país vivendo como colônia, fez-se necessário 
criar uma arte vinculada às nossas raízes nacionais. Os principais acontecimentos e influências que marcam 
esse período são: 
 

• Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 
• Abertura dos Portos; 
• Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 
• Revolução Industrial; 
• Era Napoleônica; 
•  Revolução Francesa. 

 
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ROMANTISMO 
 
Veja abaixo os principais aspectos sobre a escola romântica: 

• Idealização amorosa; 
• Sentimento nacionalista, culto à pátria; 
• Fuga à realidade; 
• Amor platônico por parte do eu lírico pela amada; 
• Índio abordado de forma superficial, salvador da pátria; 
• Linguagem subjetiva; 
• Maior liberdade formal; 
• Vocabulário mais simples; 
• Natureza mais real, deixa de ser plano de fundo e interage com o eu lírico. 

 
Na poesia, os nomes que mais se destacam são Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. 
 



 
 

 

 

2 

Português 
 

 
http://1.bp.blogspot.com/-6qfimEyOheE/UXE1SEhq-SI/AAAAAAAAG1o/nMx4QUKP-oI/s1600/%C3%ADndio.jpeg 

 

 

2ª Geração Romântica  

Também conhecida como “Mal do Século”, foi a fase romântica voltada para o pessimismo individual, 

caracterizado pelo alto sentimentalismo atrelado ao sentimentos de ego do ser humano. Neste ponto, os 

centros urbanos começam a possuir interferência sobre a escrita, desenvolvendo um início de efemeridade 

nas situações poemáticas.  

 

Principais características: 

• Profundo subjetivismo 

• Alto sentimentalismo 

• Pessimismo e melancolia 

• Egocentrismo e individualismo 

• Fuga da realidade 

• Saudosismo 

 

 

3ª Geração Romântica  

Enquanto a Primeira Fase Romântica apresentava uma preocupação com a construção da identidade 

nacional, e a Segunda Fase se voltava para o egocentrismo e pessimismo do indivíduo, a Terceira Fase do 

Romantismo - conhecida como Geração Condoreira - exibia  um desejo de renovação da sociedade brasileira. 

Questionadora dos ideais da primeira geração, o condoreirismo teve muito engajamento político-social, 

denunciando as condições dos escravos. Os poetas dessa geração reivindicavam uma poesia social com 

valores de igualdade, justiça e liberdade. 

 

• Principais características: 

• poesia social e libertária 

• geração “hugoana/hugoniana” 

• identidade nacional 

• abolicionismo 

• identidade africana como parte da identidade brasileira 

• negação ao amor platônico 

• erotismo e pecado 
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Dentre os principais autores da época, podemos citar: Castro Alves (o poeta dos escravos) e Sousândrade. 

 

A Prosa Romântica  

O Romantismo é, sem dúvidas, um dos maiores movimentos literários do século XIX. Baseado em 

características como a subjetividade, a idealização amorosa, a fuga à realidade e o nacionalismo, suas 

influências marcaram não só a arte, como a cultura e os costumes daquele momento, que retratavam os 

valores burgueses da época. Diferente da poesia, a prosa é uma modelo de texto escrito em parágrafos, 

narrando os acontecimentos de um enredo junto a um grande aspecto descritivo. 

http://www.estudofacil.com.br/wp-content/uploads/2015/02/romantismo-caracteristicas-artes-e-como-era-no-brasil.jpg 

 

A prosa romântica, em especial, se subdivide em quatro tipos de romance: o regionalista, o indianista, o 

urbano e o histórico. A valorização da individualidade permitiu que inúmeros autores retratassem as 

diferentes características do Brasil, que estava marcado tanto pelas diversidades locais pelo país (língua, 

cultura e valores regionais) quanto pelo cenário urbano que atendia às necessidades da burguesia. Além disso, 

é importante dizer que, na prosa, não há a divisão entre gerações (como ocorre na poesia), pois muitas obras 

eram publicadas quase que, simultaneamente, e, o maior nome da prosa romântica é o escritor José de 

Alencar. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Os principais acontecimentos e influências que marcaram esse período são: 

- Instalação da Corte Portuguesa no Brasil (1808); 

- Independência do Brasil (1822); 

- Abertura dos Portos; 

- Chegadas das missões estrangeiras (científicas e culturais); 

- Surgimento da imprensa nacional; 

- Revolução Industrial; 

- Era Napoleônica; 

- Revolução Francesa. 

 

O ROMANCE INDIANISTA 

No romance indianista, é comum vermos a construção da imagem de índio de forma heróica, como o salvador 

da nação a fim de implantar um sentimento de amor à pátria. Sua imagem é aproximada a de um cavaleiro 

medieval, ideal propagado na Europa durante a Idade Média. Além disso, a natureza não atua como plano de 

fundo e ganha vitalidade, força, fazendo com que muitas das vezes haja uma noção de personificação do 

ambiente natural, como também a associação ao meio selvagem. 

O choque cultural entre colonizadores e índios sempre será apresentado nas prosas indianistas, tal como a 

apresentação de suas diferenças, como costumes, linguagens, hábitos, entre outros. Algumas obras de 

destaque são “O Guarani”, “Iracema” e “Ubirajara”, todas de José de Alencar.   
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O ROMANCE REGIONALISTA 

O romance regional foi primordial para o incentivo de uma literatura que abordasse acerca das diversidades 

locais. Entre suas características, há a valorização de aspectos étnicos, linguísticos, sociais e culturais sobre 

várias regiões do país. Ademais, as principais regiões abordadas foram o Rio de Janeiro (que era a capital do 

Brasil naquele período) e as regiões Sul, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

O contraste de valores e costumes será abordado nos romances, em geral, propagados por personagens que 

passam a conviver recentemente em um mesmo ambiente, mostrando determinadas distinções entre o meio 

urbano e o meio rural. Entre as principais obras, temos “Inocência”, de Visconde de Tauany, “O gaúcho”, de 

José de Alencar, e “O Cabeleira”, de Franklin Távora. 

 

O ROMANCE URBANO 

O romance urbano foi o que melhor atendeu às necessidades da burguesia, pois retratava sobre a vida 

cotidiana e seus costumes, pondo em discussão os valores morais vividos na época, entre eles, o casamento 

promovido de acordo com a classe social. 

 

Entre as obras, podemos destacar: “A Moreninha”, de Joaquim Manuel de Macedo, “Memórias de um sargento 

de milícias”; de Manuel Antônio de Almeida e “Lucíola” e “Senhora”, de José de Alencar. Além disso, o autor 

Álvares de Azevedo também teve papel importantíssimo na prosa, e desenvolveu as obras “O Macário” e 

“Noites na Taverna”. 

 

O ROMANCE HISTÓRICO 

O romance histórico, como o própria nome já nos ajuda a explicar, marcava em sua narrativa os principais 

acontecimentos históricos do século XIX no Brasil. A composição da narrativa é feita a partir de relatos e 

documentos informativos sobre uma determinada época ou movimento social. 

Há dois romances de destaque: “As Minas de Prata” e “Guerra dos Mascates”, ambos de José de Alencar. 

  

TEXTOS DE APOIO 

Texto 1 

Senhora (fragmento) 

— O senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Supôs que eu lhe dava apenas a preferência entre 

outros namorados, e o escolhia para herói dos meus romances, até aparecer algum casamento, que o senhor 

moço, honesto, estimaria para colher à sombra o fruto de suas flores poéticas. Bem vê que eu o distingo dos 

outros, que ofereciam brutalmente mas com franqueza e sem rebuço, a perdição e a verganha. 

  Seixas abaixou a cabeça. 

 — Conheci que não amava-me, como eu desejava e merecia ser amada. Mas não era sua a culpa e só 

minha que não soube inspirar-lhe a paixão, que eu sentia. Mais tarde, o senhor retirou-me essa mesma afeição 

com que me consolava e transportou-a para outra, em quem não podia encontrar o que eu lhe dera, um 

coração virgem e cheio de paixão com que o adorava. Entretanto, ainda  tive forças para perdoar-lhe e amá-

lo. 

    A moça agitou então a fronte com uma vibração altiva: 

 — Mas o senhor não me abandonou pelo amor  de Adelaide e sim pelo seu dote, um mesquinho dote 

de trinta contos! Eis o que não tinha o direito de fazer, e que jamais lhe podia perdoar! Desprezasse-me embora, 
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mas não descesse da altura em que o havia colocado dentro de minha alma. Eu tinha um ídolo; o senhor 

abateu-o de seu pedestal, e atirou-o no pó. Essa degradação do homem a quem eu adorava, eis o seu crime; 

a sociedade não tem leis para puni-lo, mas há um remorso para ele. Não se assassina assim um coração que 

Deus criou para amar, incutindo-lhe a descrença e o ódio. 

   Seixas que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo, e fitou os olhos da moça. Conservava ainda as 

feições contraídas e gotas de suor borbulhavam na raiz dos seus belos cabelos negros. 

    — A riqueza que Deus me consedeu chegou já tarde; nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão, 

que têm as mulheres enganadas. Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias; já sabia que a moça 

rica é um arranjo e não uma esposa; pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação 

que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não soube me compreender, que a mulher o 

amava, e que alma perdeu. Entretanto ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta 

aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser; 

consinta-me que eu o ame. Esta última consolação, o senhor a arrebatou. Que me restava? Outrora atava-se 

o cadáver ao homicida, para expiação da culpa; o senhor matou-me o coração; era justo que o prendesse ao 

despojo de sua vítima. Mas não desespere, o suplício não pode ser longo: este constante martírio a que 

estamos condenados acabará por extinguir-me o último alento; o senhor ficará livre e rico. 

(ALENCAR, José de. Senhora. 23 ed. São Paulo: Ática, 1992) 

 

Texto 2 

O Guarani (fragmento) 

 

 O braço de Loredano estendeu-se sobre o leito; porém a mão que se adiantava e ia tocar o corpo de 

Cecília estacou no meio do movimento, e subitamente impelida foi bater de encontro à parede. 

 Uma seta, que não se podia saber de onde vinha, atravessara o espaço com a rapidez de um raio, e 

antes que se ouvisse o sibilo forte e agudo pregara a mão do italiano ao muro do aposento. 

 O aventureiro vacilou e abateu-se por detrás da cama; era tempo, porque uma segunda seta, 

despedida com a mesma força e a mesma rapidez, cravava-se no lugar onde há pouco se projetava a sombra 

de sua cabeça. 

 Passou se então, ao redor da inocente menina adormecida na isenção de sua alma pura, uma cena 

horrível, porem silenciosa. 

 Loredano nos transes da dor por que passava, compreendera o que sucedia; tinha adivinhado naquela 

seta que o ferira a mão de Peri; e sem ver, sentia o índio aproximar se terrível de ódio, de vingança, de cólera 

e desespero pela ofensa que acabava de sofrer sua senhora. 

 Então o réprobo teve medo; erguendo-se sobre os joelhos arrancou convulsivamente com os dentes 

a seta que pregava sua mão à parede, e precipitou-se para o jardim, cego, louco e delirante. 

 Nesse mesmo instante, dois segundos talvez depois que a última flecha caíra no aposento, a 

folhagem do óleo que ficava fronteiro à janela de Cecília agitou-se e um vulto embalançando-se sobre o 

abismo, suspenso por um frágil galho da árvore, veio cair sobre o peitoril. 

 Aí agarrando-se à ombreira saltou dentro do aposento com uma agilidade extraordinária; a luz dando 

em cheio sobre ele desenhou o seu corpo flexível e as suas formas esbeltas. 

 Era Peri. 
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 O índio avançou-se para o leito, e vendo sua senhora salva respirou; com efeito a menina, a meio 

despertada pelo rumor da fugida de Loredano, voltara-se do outro lado e continuara o sono forte e reparador 

como é sempre o sono da juventude e da inocência. 

 Peri quis seguir o italiano e matá-lo, como já tinha feito aos seus dois cúmplices; mas resolveu não 

deixar a menina exposta a um novo insulto, como o que acabava de sofrer, e tratou antes de velar sobre sua 

segurança e sossego. 

 O primeiro cuidado do índio foi apagar a vela, depois fechando os olhos aproximou-se do leito e com 

uma delicadeza extrema puxou a colcha de damasco azul até ao colo da menina. 

 Parecia-lhe uma profanação que seus olhos admirassem as graças e os encantos que o pudor de 

Cecília trazia sempre vendados; pensava que o homem que uma vez tivesse visto tanta beleza, nunca mais 

devia ver a luz do dia. 

 Depois desse primeiro desvelo, o índio restabeleceu a ordem no aposento; deitou a roupa na cômoda, 

fechou a gelosia e as abas da janela, lavou as nódoas de sangue que ficaram impressas na parede e no soalho; 

e tudo isto com tanta solicitude, tão sutilmente, que não perturbou o sono da menina. 

 Quando acabou o seu trabalho, aproximou-se de novo do leito, e à luz frouxa da lamparina contemplou 

as feições mimosas e encantadoras de Cecília. 

 Estava tão alegre, tão satisfeito de ter chegado a tempo de salvá-la de uma ofensa e talvez de um 

crime; era tão feliz de vê-la tranquila e risonha sem ter sofrido o menor susto, o mais leve abalo, que sentiu a 

necessidade de exprimir-lhe por algum modo a sua ventura. 

 Nisto seus olhos abaixando-se descobriram sobre o tapete da cama dois pantufos mimosos forrados 

de cetim e tão pequeninos que pareciam feitos para os pés de uma criança; ajoelhou e beijou-os com respeito, 

como se foram relíquia sagrada. 

 Eram então perto de quatro horas; pouco tardava para amanhecer; as estrelas já iam se apagando a 

uma e uma; e a noite começava a perder o silêncio profundo da natureza quando dorme. 

 O índio fechou por fora a porta do quarto que dava para o jardim, e metendo a chave na cintura, sentou-

se na soleira como cão fiel que guarda a casa de seu senhor, resolvido a não deixar ninguém aproximar-se. 

 Aí refletiu sobre o que acabava de passar; e acusava-se a si mesmo de ter deixado o italiano penetrar 

no aposento de sua senhora: Peri porem caluniava-se, porque só a Providência podia ter feito nessa noite 

mais do que ele; porque tudo quanto era possível à inteligência, à coragem, à sagacidade e à força do homem, 

o índio havia realizado. 

(ALENCAR, José de. O guarani. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000135.pdf.) 
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Exercícios 

 

1. "O indianismo dos românticos [...] denota tendência para particularizar os grandes temas, as grandes 

atitudes de que se nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, tratando-as como 

próprias de uma tradição brasileira." 
(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

  

Considerando-se o texto acima, pode-se dizer que o indianismo, na literatura romântica brasileira: 

a) procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 

b) adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 

c) ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição brasileira. 

d) deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura ocidental. 

e) procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 

 

2. A natureza, nessa estrofe: 

 

“Do tamarindo a flor abriu-se, há pouco, 

Já solta o bogari mais doce aroma! 

Como prece de amor, como estas preces, 

No silêncio da noite o bosque exala.” 

(Gonçalves Dias) 

  

Obs.: tamarindo = árvore frutífera; o fruto dessa mesma planta 

bogari = arbusto de flores brancas 

a) é concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica 

instintiva. 

b) expressa sentimentos amorosos. 

c) é representada por divindade mítica da tradição clássica. 

d) funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. 

e) é recriada objetivamente, com base em elementos da fauna e da flora nacionais. 
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3.  Canção do exílio 

  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá;  

As aves, que aqui gorjeiam,  

Não gorjeiam como lá. 

  

Nosso céu tem mais estrelas,  

Nossas várzeas têm mais flores,  

Nossos bosques têm mais vida,  

Nossa vida mais amores. 

  

Em  cismar, sozinho, à noite,  

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Minha terra tem primores,  

Que tais não encontro eu cá;  

Em cismar sozinho, à noite 

Mais prazer eu encontro lá;  

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá. 

  

Não permita Deus que eu morra,  

Sem que eu volte para lá;  

Sem que disfrute os primores  

Que não encontro por cá;  

Sem qu'inda aviste as palmeiras,  

Onde canta o Sabiá.  
(Gonçalves Dias) 

  

Gonçalves Dias consolidou o romantismo no Brasil. Sua “Canção do exílio” pode ser considerada 

tipicamente romântica porque: 

a) apoia-se nos cânones formais da poesia clássica greco-romana; emprega figuras de ornamento, 

até com certo exagero; evidencia a musicalidade do verso pelo uso de aliterações. 

b) exalta terra natal; é nostálgica e saudosista; o tema é tratado de modo sentimental, emotivo. 

c) utiliza-se do verso livre, como ideal de liberdade criativa; sua linguagem é hermética, erudita; 

glorifica o canto dos pássaros e a vida selvagem. 

d) poesia e música se confundem, como artifício simbólico; a natureza e o tema bucólico são tratados 

com objetividade; usa com parcimônia as formas pronominais de primeira pessoa. 

e) refere-se à vida com descrença e tristeza; expõe o tema na ordem sucessiva, cronológica; utiliza-

se do exílio como o meio adequado de referir-se à evasão da realidade. 
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4. O trecho a seguir é parte do poema “Mocidade e morte”, do poeta romântico Castro Alves: 
Oh! eu quero viver, beber perfumes 
Na flor silvestre, que embalsama os ares; 
Ver minh'alma adejar pelo infinito, 
Qual branca vela n'amplidão dos mares. 
No seio da mulher há tanto aroma... 
Nos seus beijos de fogo há tanta vida... 
– Árabe errante, vou dormir à tarde 
À sombra fresca da palmeira erguida. 
Mas uma voz responde-me sombria: 
Terás o sono sob a lájea fria. 

ALVES, Castro. Os melhores poemas de Castro Alves. Seleção de Lêdo Ivo. São Paulo: Global, 1983. 
 

Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte 
prematura, ainda na juventude. 
A imagem da morte aparece na palavra 
a) embalsama. 
b) infinito. 
c) amplidão. 
d) dormir. 
e) sono. 
 

5. Sombras do vale, noites da montanha 

Que minh’alma cantou e amava tanto, 

Protegei o meu corpo abandonado, 

E no silêncio derramai-lhe canto! 

Mas quando preludia ave d’aurora 

E quando à meia-noite o céu repousa, 

Arvoredos do bosque, abri os ramos… 

Deixai a lua prantear-me a lousa! 

O que dominantemente aflora nos versos acima e caracteriza o poeta Álvares de Azevedo como 

ultrarromântico é: 

a) a devoção pela noite e por ambientes lúgubres e sombrios. 

b) o sentimento de autodestruição e a valorização da natureza tropical 

c) o acentuado pessimismo e a valorização da religiosidade mística. 

d) o sentimento byroniano de tom elegíaco e humorístico-satânico. 

e) o sonho adolescente e a supervalorização da vida. 
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6. A literatura, ao longo dos anos, tem sido veículo de comunicação entre o sujeito e o mundo. A poesia 

de Castro Alves intitulada condoreira é uma forte representante do poder comunicativo exercido pela 

palavra através da literatura. Com base nesta afirmação, marque a alternativa em que os versos 

demonstrem este caráter condoreiro da comunicação do poeta fundamentado no uso da hipérbole.  
 
a) Oh, Eu quero viver, beber perfumes  

Na flor silvestre, que embalsama os ares;  
Ver minh’alma adejar pelo infinito,  
Qual branca vela n’amplidão dos mares,  
 

b) Tu és, ó filha de Israel formosa...  
Tu és, ó linda, sedutora Hebréia...  
Pálida rosa da infeliz Judéia  
Sem ter orvalho, que do céu deriva.  

 
c) (...) Ó mar, por que não apagas  

co'a esponja de tuas vagas  
de teu manto este borrão?...  
Astros! Noites! Tempestades!  
Rolai das imensidades,  
Varrei os mares, tufão!  

 
d) Canta, criança, és a ave da inocência.  

Tu choras porque um ramo de baunilha  
Não pudeste colher,  
Ou pela flor gentil da granadilha* ?  
 

e) Se a natureza apaixonada acorda  
Ao quente afago do celeste amante,  
Diz!... Quando em fogo o teu olhar  
                                               [transborda,  
Não vês minh'alma reviver ovante? 
*o mesmo que maracujá 

 

7. Leia o poema de Tobias Barreto. 

A Escravidão 
Se é Deus quem deixa o mundo 
Sob o peso que o oprime, 
Se ele consente esse crime, 
Que se chama escravidão, 
Para fazer homens livres, 
Para arrancá-los do abismo, 
Existe um patriotismo 
Maior que a religião. 
 
Se não lhe importa o escravo 
Que a seus pés queixas deponha, 
Cobrindo assim de vergonha 
A face dos anjos seus, 
Em delírio inefável, 
Praticando a caridade, 
Nesta hora a mocidade 
Corrige o erro de Deus! 
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Considerando a temática abordada no poema, é correto afirmar que ele se enquadra no movimento 
romântico 
a) condoreiro, a exemplo de Castro Alves que, com o poema Navio Negreiro, aborda a questão da 

escravidão no Brasil. 
b) indianista, a exemplo de Gonçalves Dias que, com o poema I - Juca Pirama, analisa a condição 

dos excluídos socialmente. 
c) ultrarromântico, a exemplo de Fagundes Varela que, com o poema Cântico do Calvário, mostra o 

sofrimento do negro no Brasil. 
d) condoreiro, a exemplo de Castro Alves que, com o poema Vozes d'África. exalta a força e a simpatia 

dos negros africanos. 
e) ultrarromântico, a exemplo de Casimiro de Abreu que, com o poema Meus oito anos. recorda a 

escravidão que conhecera na infância. 
 

8. O sertão e o sertanejo 

“Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão diversos pelo matiz das cores, o capim 
crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o 
incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. 
Minando à surda na touceira, queda a vívida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por débil 
que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante 
os espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, detido em pontos, aqui, ali, a consumir com 
mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal 
da avassaladora passagem o alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda a parte 
melancolia; de todos os lados tétricas perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e parece 
que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados 
e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade.” 

(TAUNAY, Visconde de. Inocência.) 

 
O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o 
trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do 
Romantismo para construção da identidade da nação é a: 
a) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo 

subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação.   
b) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu 

a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. 
c) construção, em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação, de uma 

imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. 
d) expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território 

nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros.   
e) valorização da vida urbana e do progresso, em detrimento do interior do Brasil, formulando um 

conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira. 
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9. “Vocês mulheres têm isso de comum com as flores, que umas são filhas da sombra e abrem com a 

noite, e outras são filhas da luz e carecem do Sol. Aurélia é como estas; nasceu para a riqueza. Quando 

admirava a sua formosura naquela salinha térrea de Santa Tereza, parecia-me que ela vivia ali exilada. 

Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa; mas a rainha ali estava em todo o seu 

esplendor. Deus a destinara à opulência.”  

 

Do texto depreende-se que: 

a) romances românticos regionalistas, como Senhora, exaltam a beleza natural feminina. 

b) os romances realistas de Aluísio Azevedo denunciam o artificialismo da beleza feminina. 

c) as obras modernistas têm, entre outros, o objetivo de criticar a submissão da mulher à riqueza 

material. 

d) a linguagem descritiva dos escritores naturalistas caracteriza a sensualidade e a espiritualidade da 

mulher. 

e) a personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva idealizadora típica dos autores 

românticos. 

 

10. “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. 
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Gabarito 

 

1. E 
Apesar de ser um movimento que tinha tendências nacionalistas e de valorização à pátria, o indianismo 

romântico europeizava o índio brasileiro, porque a arte daquela época ainda era moldada pelas vertentes 

europeias.  

 

2. B 
Característica típica dos românticos era utilizar a natureza como elemento expressivo dos sentimentos 

do eu-lírico. 

 

3. B 
A alternativa B expressa as características românticas contidas na música. Há um forte sentimento de 

saudade e uma ânsia por voltar para a terra natal que é hiperbolicamente melhor do que as terras de 

exílio. 

 

4. E 
lájea fria” representa a sepultura, por isso o sono é igual a morte. 

 

5. A 
É muito comum observar na lírica de Álvares de Azevedo sua aproximação com a morte, seu sentimento 

pessimista mediante as coisas do mundo e, também, a presença da devoção pelo ambiente noturno, 

fazendo parte da composição do cenário. Com isso, é importante analisar o verso “Deixai a lua prantear-

me a lousa!”, em que o eu lírico faz referência à luz do luar iluminando sua lápide. 

 

6. C 

Os versos que demonstram o caráter hiperbólico da linguagem da poesia condoreira de Castro Alves 

estão transcritos na alternativa C. As apostrofes representam a invocação da natureza (astros, noites, 

tempestades) para que ali no mar, espaço em que os elementos naturais desabam retirem as impurezas 

de um ambiente manchado pela escravidão.. 

 

7. A 

A Poesia condoreira teve Castro Alves como seu representante mais ativo e usou como temática 

principal a denúncia da escravidão e exaltação de ideais democráticos. O texto da questão aborda a 

liberdade dos negros em sua terra natal e o seu aprisionamento em terras brasileiras.  

 

8. D 

Uma das características do romance regional é a descrever locais mais afastados da capital, contribuindo 

para a expansão e conhecimento de regiões que até então, não era exploradas no âmbito literário, como 

também a possibilidade de conhecer e valorizar o cenário brasileiro e suas enormes diversidades 

regionais, como percebe-se no trecho da obra “Inocência”. 
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9. E 

A idealização da mulher é uma característica dos românticos. O texto da questão elucida esse aspecto 

marcante desse estilo literário. 

 
10. D 

O texto defende eu a ideia de que “para ajudar na descoberta das múltiplas facetas” de José de Alencar, 

sua obra será digitalizada. Por isso a alternativa D, ao defender a importância do ato, é a resposta correta. 

 

 


