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Romantismo no Brasil – Prosa urbana e regional

Capítulo 13

PARA COMPREENDER

01  Espera-se que o aluno responda que a moça que observa 
a pintura de John Sargent se conecta com a imagem. A 
releitura apresenta uma cena do cotidiano em que a moça, 
que usa um vestido preto curto, de alguma forma se iden-
tifica com a mulher que segura a rosa e também veste 
preto. O quadro de Karin Jurick também se assemelha a 
uma fotografia ao utilizar técnicas realistas de pintura e 
retratar o momento íntimo em que o apreciador observa 
uma obra de arte.

02  Assim como o folhetim se popularizou devido à identifi-
cação da burguesia com os costumes retratados pelos 
romancistas, o quadro The little black dress, de Karin 
Jurick, apresenta uma mulher que se identifica com a obra 
de John Sargent, ainda que essa conexão revele mudan-
ças temporais, como a maneira de se vestir. Além disso, 
Jurick propõe a representação de uma cena do cotidiano 
(uma visita ao museu), o que faz com que o apreciador da 
obra observada e do próprio observador retratado tam-
bém se identifique com a cena.

03  Aurélia era rica e formosa. A sua ascensão social só foi pos-
sível porque a personagem recebeu uma herança do avô, 
podendo, então, desfrutar dos privilégios da corte carioca. 
Ao mencionar a “mãe de encomenda” de Aurélia, José de 
Alencar reforça que a mulher, ainda que retratada como 
heroína, é vítima das convenções sociais, pois a sociedade 
“naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipa-
ção feminina”.

04  As obras apresentam a figura feminina como elemento cen-
tral. No Romantismo, as personagens femininas ganham 
destaque não apenas como musas, mas também como 
protagonistas de romances. Embora idealizadas, essas per-
sonagens passam a ter voz e importância essencial para a 
narrativa. O romance de José de Alencar e o retrato de John 
Sargent são exemplos dessa característica romântica e sen-
timento de época do século XIX: inserem a mulher como 
cerne de suas obras de modo idealizado. Já a pintura con-
temporânea de Karin Jurick também tem a mulher como 
figura central, mostrando uma situação cotidiana.
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01  As referidas obras, embora tenham como tema central a 
figura do sertanejo, do vaqueiro, foram produzidas em 
momentos distintos, por isso apresentam leituras diferen-
tes. Na canção, produção mais recente, narra-se a morte 
do vaqueiro, que parte “sem deixar tostão”, despre-
zado e ignorado, menos pelo gado que aboiava e pelo 
seu cachorro. Na tela, pintada no século XIX, vê-se que o 
vaqueiro é apresentado de maneira idealizada, em trajes 
característicos de couro, com lança e em uma posição que 
demonstra fidalguia.

ATIVIDADES PARA SALA

01  B

 São patentes, na obra de José de Alencar, as belas descri-
ções, principalmente, das personagens femininas. No tre-
cho, o autor descreve a personagem de forma idealizada, 
comparando-a à natureza.

02  C

 Ao apresentar as personagens que habitualmente fre-
quentavam os saraus da época, o autor destaca a habili-
dade e esperteza do diplomata em acertar os seus negó-
cios, o prazer dos mais velhos em resgatar as memórias do 
passado e a satisfação dos rapazes em frequentar espaços 
luxuosos nos quais as moças se empenhavam em exibir os 
seus dotes de beleza e elegância.

03  E

 O romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, 
atende ao interesse do público leitor da época, constituído 
sobretudo por uma burguesia ávida por uma literatura que 
correspondesse às projeções dos seus anseios pessoais em 
frequentar ambientes luxuosos e conviver com a alta socie-
dade. Assim, as descrições detalhadas do sarau e a ideali-
zação dos personagens ofereciam condições e qualidades 
que despertavam uma sensação de bem-estar, expressando 
uma visão otimista da realidade social.

04  D

 O amor romântico é idealizado tanto na interação física 
quanto na psicológica. A relação física e sem aspirações 
nobres de Leonardo e Maria, narrada de forma satírica e 
bem-humorada, entra em choque com o conceito elevado 
do amor romântico.
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05  A beleza, a aparência frágil e a postura sonhadora apro-
ximam Inocência do padrão de heroína romântica. No 
entanto, o fato de viver no interior do país também a afasta 
desse padrão, comum aos romances urbanos. Além disso, 
o desejo de aprender a ler e o interesse em ser princesa 
com o intuito de ter algum tipo de poder apontam para 
um traço singular de Inocência: seu não conformismo em 
relação aos padrões comportamentais femininos de sua 
época.

ATIVIDADES PROPOSTAS

01  C

 O fragmento da obra Lucíola, de José de Alencar, aborda 
os motivos que levaram a protagonista a se prostituir. 
Nele, percebe-se a virtude da personagem Lúcia, vítima 
dos acontecimentos, e não uma cortesã em busca de uma 
vida luxuosa e libertina, como a sociedade a julgava.

02  D

 A palidez é ligada à ideia de tristeza e de morte, assim como 
à ideia de pureza, temas comuns na obra de Lord Byron.

03  D

 Em Senhora, há a valorização do ideal de amor, e esse prin-
cípio norteia toda a narrativa. O que impulsiona a mágoa 
de Aurélia em relação à Seixas não é o fato de ele não 
amá-la, mas por ele renegar o amor da protagonista por 
questões financeiras, colocando o dinheiro acima do amor. 
Quando, finalmente, ocorre a redenção de Seixas, o casal 
se reconcilia e passa a desfrutar desse amor.

04  B

 No romance Senhora, a personagem Fernando Seixas 
desprezou Aurélia porque ela era pobre. Ela, inesperada-
mente, recebe uma herança e, como vingança, arquiteta o 
casamento com Fernando, atraindo-o com um rico dote. 
Endividado, ele aceita a proposta sem saber dos planos 
de vingança de Aurélia, que o confronta com a verdade na 
noite de núpcias.

05  E

 Trata-se de comentários a respeito dos romances alenca-
rinos, respectivamente, urbanos, indianistas, históricos e 
regionalistas.

06  B

 Memórias de um sargento de milícias é uma obra única na 
literatura brasileira, pois destoa dos padrões típicos e do 
tom idealizador do Romantismo. A narrativa conta a histó-
ria do malandro Leonardo Pataca e tem como traços sin-
gulares as personagens não idealizadas, as ambiguidades 
morais e a linguagem mais popular.

07  B

 No trecho lido, o narrador tece sua desconfiança acerca do 
caráter de Leonardo, pois ele é um sujeito contraditório e 
picaresco.

08  B

 O que move a narrativa de Memórias de um sargento de 
milícias são as malandragens de Leonardo, que, por meio 
delas, garante a sua sobrevivência na sociedade.

09  D

 O único trecho que não se refere à obra Memórias de um 
sargento de milícias é o primeiro, pois não fazia parte da 
estética romântica os romances de caráter psicológico, 
que, no Brasil, tiveram início no século XX.

10  D

 O Romantismo no Brasil está relacionado ao projeto de 
construção de uma identidade nacional. A composição 
de personagens idealizadas e o cenário tipicamente brasi-
leiro, que valoriza a natureza e mostra os costumes popula-
res, contribuíram para a expressão dos sentimentos nacio-
nais. Visconde de Taunay deu sua contribuição ao priorizar 
o regionalismo. Em seu romance Inocência, o autor indica 
as cores e o tipo de vegetação local poeticamente, de 
maneira que o lugar adquire características de um jardim 
encantado: “[...] e parece que uma varinha de fada andou 
por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins 
encantados e nunca vistos.”


