
 

ATIVIDADES DE LITERATURA 

2ª EM 

 

Correção exercícios módulos: 5, 6 e 7. 

Acesse o link: http://conteudoonline.objetivo.br/MP  

Apostila: Módulo 8 

José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida  

Segunda metade do século XIX 

 

O desenvolvimento da prosa no período romântico coincide com o desenvolvi-

mento do romance como um gênero novo que, no Brasil, chegou graças à in-

fluência dos romances europeus e do surgimento dos jornais - que publicavam, 

diariamente, os folhetins, isto é, capítulos de histórias que compunham um ro-

mance. 

As primeiras manifestações no gênero estavam empenhadas na descrição dos 

costumes da classe dominante na cidade do Rio de Janeiro, que agora vivia um 

grande período de urbanização, e de algumas amenidades da vida no campo. Ou 

então, apresentavam personagens selvagens, concebidos pela ideologia e imagi-

nação do período romântico como idealização do herói nacional por excelência: o 

índio. 

Cronologicamente, o primeiro romance romântico publicado no Brasil foi O filho do 

pescador (1843), de Teixeira de Souza. Porém, como o romance apresenta enre-

do confuso e foi considerado pelo público como "sentimentaloide", A Moreni-

nha (1844), de Joaquim Manoel Macedo, viria a ser considerado o primeiro ro-

mance efetivamente brasileiro por receber uma maior aceitação do público e por 

definir as linhas dos romance brasileiro. 

Os principais autores do período são: 

- Joaquim Manoel de Macedo 

- Manuel Antônio de Almeida 

- José de Alencar 

- Martins Pena (constituindo o teatro nacional) 

 

http://conteudoonline.objetivo.br/MP


 

Manuel Antônio de Almeida 

Manuel Antônio de Almeida (1830 - 1861) nasceu no Rio de Janeiro e faleceu em 

Macaé (também no estado do Rio de Janeiro), vítima de um naufrágio. Formado 

em medicina, abandonou o ofício para se dedicas às letras, sendo nomeado, 

posteriormente administrador da Tipografia Nacional. 

Foi um importante fomentador das letras brasileiras. Seu romance mais famo-

so, Memórias de um Sargento de Milícias, foi publicado em formato de folhetim 

entre os anos de 1852 e 1853 no periódico Correio Mercantil do Rio de Janeiro. A 

ideia para a composição do romance surgiu após ouvir as histórias de um colega 

de jornal, um antigo sargento comandado pelo Major que inspirou o personagem 

homônimo do livro. 

O romance é uma obra inovadora para sua época pois rompe com o retrato ex-

clusivo da vida e dos hábitos da aristocracia para retratar o ambiente e a lingua-

gem do povo em sua simplicidade. Além disso, Leonardinho, o protagonista, não 

é o protótipo do herói romântico, mas sim, um menino travesso que mais tarde se 

transforma em um jovem pícaro, dado à vadiagem e à malandragem no lugar de 

procurar uma ocupação. 

 
Manuel Antônio de Almeida 

 

 

 

 



 

O gênero picaresco 

 

O gênero picaresco, na literatura, é caracterizado pela narrativa de um pícaro, 

sinônimo para malandro. O personagem é, geralmente, um garoto inocente e puro 

que é corrompido e desiludido à medida em que cresce e toma contato com a 

realidade do mundo adulto. 

Nas suas origens espanholas e medievais, o personagem sempre termina desilu-

dido e adaptado às condições de um mundo na miséria ou em um casamento que 

não lhe proporciona nenhum tipo de prazer. No entanto, no romance brasileiro o 

"pícaro" Leonardinho difere um pouco do espanhol por não ser um personagem 

tão inocente e por terminar feliz em sua vida adulta e em seu casamento. 

Se há tantas rupturas, o que faz de Manoel Antônio de Almeida um escritor do 

romantismo brasileiro? Embora haja muitas convenções do romance romântico 

em sua obra, tais como o tom irônico e satírico do narrador, o estilo frouxo, a lin-

guagem descuidada e o final feliz do romance, o livro inova por envolve persona-

gens das classes mais baixas da sociedade, o clero e a milícia além de não idea-

lizar seus personagens. 

O compadre quer ver Leonardinho instruído pois quer vê-lo como padre ou forma-

do em Direito, diferentemente do romance pícaro original, em que os protagonis-

tas precisam fazer trabalhos manuais (geralmente nas posições mais baixas co-

mo criado ou ajudante de cozinheiro) para garantir seu sustento. 

Além disso, ao final do romance, ele casa com seu amor e recebe "cinco heran-

ças" sem precisar trabalhar para isso. O que faz de Leonardinho um pícaro com 

características à parte e o transforma em mais um tipo brasileiro. 

O romance é considerado por alguns teóricos como o primeiro romance realmente 

de costumes brasileiro por retratar a sociedade em toda a sua simplicidade e 

Manoel Antonio de Almeida é por vezes considerado um autor de transição entre 

o Romantismo e o período seguinte, o Realismo. 

Além disso, o autor traz para o enredo elementos que até então não eram retrata-

dos pelos romancistas, como acampamentos de ciganos e bares frequentados 

pelas camadas sociais mais baixas. 

 



 

Memórias de um Sargento de Milícias (1852) 

 

Publicado em formato de folhetim, o romance narra a história de Leonardinho, 

filho dos portugueses Leonardo Pataca e Maria-da-Hortaliça que chegam ao Rio 

de Janeiro. Na viagem em direção ao Brasil, Leonardo dá uma pisadela em Maria, 

que retruca com um beliscão. "Nove meses depois, filho de uma pisadela e um 

beliscão, nascia Leonardo." Porém, abandonado pelos pais, acaba sendo criado 

pelo compadre barbeiro. Largado à vagabundagem, o personagem é o protótipo 

do malandro brasileiro. 

 

Veja trecho abaixo: 

 

Capítulo I - Origem, nascimento e batizado 

 

(...) 

Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibebe em Lisboa, sua 

pátria; aborrecera-se porém do negócio, e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se 

sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado, e 

que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mes-

mo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria da hortaliça, quitandeira das pra-

ças de Lisboa, saloia rechonchuda  e bonitona. O Leonardo, fazendo-se-lhe justi-

ça, não era nesse tempo de sua mocidade mal-apessoado, e sobretudo 

era maganão. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o 

Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e com o ferrado sapatão 

assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse 

por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo, e deu-lhe também em ar de 

disfarce um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma decla-

ração em forma, segundo os usos da terra: levaram o resto do dia de namoro 

cerrado; ao anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a 

diferença de serem desta vez um pouco mais fortes; e no dia seguinte  estavam 

os dois amantes tão extremosos e familiares, que pareciam sê-lo de muitos anos. 

Quando saltaram em terra começou a Maria a sentir certos enojos: foram os dois 

morar juntos: e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela 

e do beliscão; sete meses depois teve a Maria um filho, formidável menino de 

quase três palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e cho-



 

rão; o qual, logo depois que nasceu, mamou duas horas seguidas sem largar o 

peito. E este nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que mais nos 

interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. 

(...) 

 

José de Alencar 

José de Alencar (1829 - 1877) nasceu em Messejana, no Ceará, e faleceu no Rio 

de Janeiro. 

Advogado, jornalista e romancista, teve papel fundamental para o desenvolvimen-

to do romance e do pensamento intelectual no Brasil do século XIX. É patrono 

número vinte e três da Academia Brasileira de Letras por escolha de Machado de 

Assis. 

Primeiro escritor romântico a desenvolver o romance com temas mais variados e 

abrangentes do que seus sucessores. Alencar empenhou-se em retratar diversas 

esferas e incluir o maior número de tipos de personagens até então vistos na 

literatura brasileira. 

 

 
José de Alencar 

Alencar não se contentou somente com a sociedade burguesa carioca de seu 

tempo, mas também, empenhou-se nos tipos brasileiros como o gaúcho e o ser-

tanejo. Sua intenção era de retratar um painel geral do país, de norte a sul, além 

de tentar estabelecer uma linguagem brasileira. 



 

Segundo o crítico José de Nicola em seu Literatura Brasileira: das origens aos 

nossos dias (ed. Scipione, 2001), a obra de José de Alencar é um retrato de suas 

condições políticas e sociais: grande proprietário de terras, político e conservador, 

monarquista, nacionalista exagerado e escravocrata. O romancista transparece 

essas posições em sua obra, como se pode perceber na maneira como retrata os 

índios e a sexualidade feminina em seus romances. 

José de Alencar foi um escritor que escreveu sobre o Brasil de uma maneira pa-

norâmica, mas as duas vertentes principais da obra de José de Alencar são o 

Indianismo e o Romance Urbano. 

 

Veja os slides sobre esses romances, arquivo disponível no site. 

 

Exercícios apostila páginas: 342, 343,344. 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

 

Vídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=HoaCn9VnY2w  

Vídeo aula portal objetivo: 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90d553c1-ba5e-4107-b980-

eb8aa1d3bf32&instituto=objetivo&referencia=200305_MariaCunha_LinguaPortug

uesa_V_2Serie_AD 

 

Apostila: Módulo 9 

Antero Quental 

Quando lidas as poesias de Antero de Quental, tem-se a impressão de que ele é 

um poeta atual. Elas são entendidas, nos dias de hoje, devido à história de vida 

do autor (Século XIX). 

São características do período anteriano: o sentido dos conceitos de pessimismo, 

evasão e morte, a importância da liberdade existencial, o âmbito do Pluriverso 

Anteriano e o significado da “presença” histórica. 

https://www.youtube.com/watch?v=HoaCn9VnY2w
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90d553c1-ba5e-4107-b980-eb8aa1d3bf32&instituto=objetivo&referencia=200305_MariaCunha_LinguaPortuguesa_V_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90d553c1-ba5e-4107-b980-eb8aa1d3bf32&instituto=objetivo&referencia=200305_MariaCunha_LinguaPortuguesa_V_2Serie_AD
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=90d553c1-ba5e-4107-b980-eb8aa1d3bf32&instituto=objetivo&referencia=200305_MariaCunha_LinguaPortuguesa_V_2Serie_AD
https://www.infoescola.com/escritores/antero-de-quental/


 

A metafísica é uma sub-característica de sua obra, ou seja, aborda a essência 

das coisas, as primeiras causas, os primeiros princípios. O poeta filosofava na 

poesia as ideias do homem. 

Em seus sonetos o autor foge de expressões românticas, o que vai ao encontro 

das suas aspirações do absoluto. Ele também foi um dramatizador dos problemas 

da consciência. 

Sua filosofia de vida é dividida em quatro ciclos: Lirismo da juventude (1860-1866), 

A euforia e subsequente pessimismo do apostolado social de Antero (1866-1873), 

Os desejos de evasão e oblívio e o anseio da morte (1874-1880) e O Pluriverso 

(1880-1891). 

Lirismo da juventude (1860-1866): durante esse período, o poeta não exalta ape-

nas coisas boas, fala de seus fracassos e desilusões. Ele utiliza, em seus poemas, 

de sonhos amorosos e amores secretos, expressa uma explosão de emoções e 

convulsões carnais cultuando a figura feminina. Como mostra a estrofe (“Amor 

Vivo”) a seguir: 

 

“Sim, vivo e quente! e já a luz do dia 

Não virá dissipá-lo nos meus braços 

Como névoa da vaga fantasia...” 

Porém, Antero não escrevia somente poesias sensuais. Em seus textos encontra-

se também o amor puro, sensível e triste. Exemplificando com uma estrofe de 

“Idílio”: 

“Quando nós vamos ambos, de mãos dadas, 

colher nos vales lírios e boninas, 

e galgamos dum fôlego as colinas 

dos rocios da noite inda orvalhadas...” 

Em A euforia e subsequente pessimismo do apostolado social de Antero (1866-

1873), Antero de Quental é intitulado como iniciador e condutor da literatura por-

tuguesa porque sua obra refletia o choque entre o idealismo filosófico e político e 

as teorias socialistas. O autor pertencia a esta última classe e nos seus escritos 

mostrava características socialistas. Além disso, preocupava-se com o drama da 

https://www.infoescola.com/literatura/soneto/
https://www.infoescola.com/literatura/estrofe/


 

decadência de Portugal, interessava-se por política e lançou-se a reforma geral 

da causa lusíada. Em seus textos menciona causas liberais e socialistas. Antero 

confessa: “...Queria reformar tudo, eu nem sequer estava ainda a meio caminho 

da formação de mim mesmo”. 

 

No poema “No Circo” ele refletia a rebeldia contra o tradicionalismo português e a 

voz do povo e também mostrava o anarquismo da época e a euforia da população 

em relação aos acontecimentos citados: 

 

“... Senti um monstro em mim nascer nessa hora, 

E achei-me de improviso feito fera... 

- É assim que rujo entre leões agora!...” 

Mesmo em meio a essas confusões, ele ainda demonstrava confiança no futuro e 

no progresso da humanidade. 

Já em 1870, começa a fase do negativismo e pessimismo, motivado por sua do-

ença. Perdeu sua vida social e sua filosofia estava carregada de pensamentos 

ruins. Em meados do mesmo ano, rejeitou o anarquismo; ícone de sua contradi-

ção. 

Tal ciclo chega ao fim devido às incompreensões humanas e tragédia de sua 

doença. 

Os desejos de evasão e oblívio e o anseio da morte (1874-1880): sua doença 

transformou sua vida numa série de desistências, tanto para o homem de ação 

como para o filósofo e artista. A partir desses fatores, desprezou a vida social, 

pois achava que esta corrompia a inteligência e a consciência. 

Houve uma contradição de crenças e princípios, e o pessimismo tornou-se seu 

companheiro. Perdeu a esperança e enxergou a realidade no meio político e soci-

al. O futuro não importava, o presente estava destruído. Comprovando por meio 

de um fragmento da poesia “A J. Félix dos Santos”: 

 

“... Ai! Que importa o futuro, se inclemente 

Essa hora, em que a esperança nos consiste, 

https://www.infoescola.com/sociologia/anarquismo/


 

Chega... É presente... E só à dor assiste? ... 

Assim, qual a esperança que não mente? ...” 

Passada a fase do pessimismo, encontrou na Virgem Santíssima um refúgio; 

tinha Ela como figura materna, sendo que antes a considerava um mero símbolo. 

Segundo Oliveira Martins “... A visão é a Virgem Santíssima, e a poesia é tão 

sincera, tão verdadeira, tão cheia de piedade que... um monge cristão escreveria 

isto. E Antero de Quental nem é cristão, nem crê em Deus, nem na Virgem...”. 

Indo ao encontro disso, segue uma estrofe da poesia “Mãe”: 

 

“Descuidada, feliz, dócil também, 

Se eu pudesse dormir sobre o teu seio, 

Se tu fosses, querida, a minha Mãe.” 

Quental encarava a morte como consequência da busca do homem pela perfei-

ção e também como a afirmação do espírito, este buscava alcançar a indiferença. 

Atingiu o estado de espírito ideal, desprendendo-se do individualismo e sensibili-

dade e logo chegou ao vácuo, buscando o esquecimento total e existencial. 

Essas ideias resultaram na obra “Nirvana”: 

 

“ Para além do Universo luminoso, 

Cheio de formas, de rumor, de lida, 

De forças, de desejos e de vida, 

Abre-se como um vácuo tenebroso." 

Conceitos de evasão e morte: seu pessimismo repudiava a si mesmo, a religiosi-

dade e os valores éticos e estéticos. 

O poeta percebia em tudo a ação maquiavélica de uma natureza má e depravada. 

Chorava sua desgraça, amargura, dor, tristeza, via a existência como torturante 

incerteza. Exemplificação disto é parte da poesia “O Palácio da Ventura”: 

 

“Abrem-se as portas de ouro, com fragor... 

Mas dentro encontro só, cheio de dor, 

Silencio e escuridão – e nada mais!” 



 

Já no Pluriverso (1880-1891), período filosófico no qual desenvolveu as mais 

belas poesias e criou seu pluriverso, no qual o centro é o espírito –engloba todo o 

universo e os seres em evolução – ou ideia revolucionária – requer que o ser 

humano conheça a si próprio. 

Este novo “mundo” surgiu da exploração de novos horizontes existenciais e novas 

dimensões da verdade. Sua análise quanto ao pluriverso defendia que o espírito é 

a incógnita do problema que o atormentava. 

Mantinha-se em oposição ao positivismo – banalidade e filosofia deficiente – e 

ao naturalismo do século XIX. Ambos exageravam na adoração da vida material, 

deixavam insatisfeitos o sentimento, consciência e espírito. 

Segundo Quental, a filosofia que excluía a metafísica – princípio autêntico a vida 

do espírito filosófico – era confusa. Desprendeu-se da fé e no início da metafísica 

afirmava que o espírito não tinha consciência da sua existência. No texto “Ignotus” 

o espírito proclama: 

 

“ – Não vos queixeis, ó filhos da ansiedade, 

Que eu mesmo, desde toda a eternidade, 

Também me busco a mim... sem me encontrar!” 

O anteriano é dominado pelo egoísmo, instinto e paixões. É na comunidade que 

ele conhece a si próprio e se depara com outros seres humanos, confrontando 

situações em que predomina: dor, tédio, morte, ilusão e desengano. Na estrofe a 

seguir, do poema “Evolução”, o homem debate sua origem: 

“Hoje sou homem – e na sombra enorme 

Vejo, a meus pés, a escada multiforme, 

Que desce, em espirais, na imensidade.” 

Neste ciclo, Antero voltou com o sentimento do “Bem” – momento mais íntimo da 

evolução do ser humano que o homem deve seguir – o qual em sua fase anterior 

não era praticado e encontrou explicações para suas dúvidas anteriores. 

A partir de suas ideias e obras, Antero de Quental foi nomeado como moderniza-

dor e modelo da poesia portuguesa. 

https://www.infoescola.com/literatura/naturalismo/


 

O poeta escreveu textos durante toda a sua vida, inclusive na época em que ado-

eceu. Porém, as diferenças na sua poesia eram gritantes, de acordo com o seu 

estado de espírito. 

Foram temas de seus poemas: o amor puro e carnal, a revolta contra os princí-

pios de Portugal, o desejo de morte, a busca por um estado de espírito ideal, a 

Virgem Santíssima, o pessimismo, a metafísica e o homem na sociedade. 

Toda essa contradição de sentimentos em versos, torna-o um dos grandes poetas 

da literatura portuguesa, um autor eclético que conseguiu expressar todas essas 

fases de sua vida em suas obras. 

 

Slides sobre Antero de Quental, disponível no site. 

 

Acessem o conteúdo online do portal objetivo. 

Vídeo aula portal objetivo: 

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38a0e6f8-23d2-49bc-9bee-

39ffb2afd72d&instituto=objetivo&referencia=200312_MariaCunha_LinguaPor

tuguesa_I_2Serie_AD 

Exercícios apostila páginas: 346, 347. 

 

Trabalho Literatura 

Redigir uma análise crítica do livro Quincas Borba de Machado de Assis a partir 

dessas perspectivas: 

 

– Conflitos sociais e relações de interesse; 

– Costumes da burguesia carioca do século XIX; 

– Traição. 

 

Ouçam o podcast sobre o livro com o link abaixo: 

https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-

novidades/podcasts/quincas-borba-de-machado-de-assis-revela-

funcionamento-da-corte-do-pais-no-final-do-seculo-19/  

http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38a0e6f8-23d2-49bc-9bee-39ffb2afd72d&instituto=objetivo&referencia=200312_MariaCunha_LinguaPortuguesa_I_2Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38a0e6f8-23d2-49bc-9bee-39ffb2afd72d&instituto=objetivo&referencia=200312_MariaCunha_LinguaPortuguesa_I_2Serie_AD
http://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=38a0e6f8-23d2-49bc-9bee-39ffb2afd72d&instituto=objetivo&referencia=200312_MariaCunha_LinguaPortuguesa_I_2Serie_AD
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-novidades/podcasts/quincas-borba-de-machado-de-assis-revela-funcionamento-da-corte-do-pais-no-final-do-seculo-19/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-novidades/podcasts/quincas-borba-de-machado-de-assis-revela-funcionamento-da-corte-do-pais-no-final-do-seculo-19/
https://www.institutonetclaroembratel.org.br/educacao/nossas-novidades/podcasts/quincas-borba-de-machado-de-assis-revela-funcionamento-da-corte-do-pais-no-final-do-seculo-19/


 

Encaminhem para o e-mail: vii-ane@hotmail.com no título do e-mail coloquem o 

título do trabalho nome e série. 

Valor:3,0 

 

Queridos alunos. 

Assistam os vídeos, sigam as orientações sobre todos os conteúdos, o e-mail no 

qual vocês irão encaminhar os trabalhos de literatura vocês também poderão 

esclarecer alguma possível dúvida, fiquem tranquilos porque esse período logo 

vai passar, e sei que muito em breve estaremos juntos. Façam os exercícios com 

tranquilidade e novamente me ponho à disposição para esclarecer qualquer dúvi-

da. 

Fiquem bem e até breve. 

Profª: Viviane. 
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