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Exercícios de Prosa Romântica (Parte 2) 
  
Texto para as questões 1 e 2.  

Iracema (fragmento)  
 Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.  

 Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da 

graúna e mais longos que seu talhe de palmeira.  

 O favo da jati não era doce como o seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como 

seu hálito perfumado.  

 Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde 

campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava 

apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.  

(José de Alencar)  
1. (UECE) Ao caracterizar Iracema, José de Alencar relaciona-a a elementos da natureza, pondo 
aquela em relação a esta em uma posição de  
a) equilíbrio  

b) dependência  

c) complementaridade  

d) vantagem 

 

2. (UECE) Para descrever Iracema, Alencar emprega palavras que apelam principalmente  

 

a) à razão  

b) aos sentidos  

c) aos sentimentos  

d) à fantasia 

 

3. (PUC) Beijei na areia os sinais de teus passos, beijei os meus braços que tu havias apertado, 

beijei a mão que te ultrajara num momento de loucura, e os meus próprios lábios que roçaram tua 

face num beijo de perdão. Abençoei este sofrimento!... Era alguma coisa de ti, um ímpeto de tua 

alma, a tua cólera e indignação, que tinham ficado em minha pessoa e entravam em mim para 

tomar posse do que te pertencia. Pedi a Deus que tornasse indelével esse vestígio de tua ira, eu 
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me santificara como uma cousa tua! (...) Quero guardar-me toda só para ti. Vem, Augusto: eu te 

espero. A minha vida terminou; começo agora a viver em ti.  

(José de Alencar, Diva. Rio de Janeiro, Ediouro, 1996, p. 121)  

 

O texto citado é um trecho do último capítulo de Diva, romance de Alencar que, ao lado de 

Senhora e Lucíola, forma a trilogia de perfis femininos. Trata-se de uma carta escrita por Emília, 

protagonista da estória, ao jovem médico Augusto. A partir da leitura do texto, indique as 

características românticas presentes no fragmento, justificando com exemplos. 

 

 

 

Inocência 

 

 Depois das explicações dadas ao seu hóspede, sentiu-se o mineiro mais despreocupado.  

 — Então, disse ele, se quiser, vamos já ver a nossa doentinha. 

 — Com muito gosto, concordou Cirino. 

 E, saindo da sala, acompanhou Pereira, que o fez passar por duas cercas e rodear a casa 

toda, antes de tomar a porta do fundo, fronteira a magnífico laranjal, naquela ocasião todo 

pontuado das brancas e olorosas flores.  

 — Neste lugar, disse o mineiro apontando para o pomar, todos os dias se juntam tamanhos 

bandos de graúnas1, que é um barulho dos meus pecados. Nocência gosta muito disso e vem 

sempre coser debaixo do arvoredo. É uma menina esquisita... 

 Parando no limiar da porta, continuou com expansão: 

 — Nem o Sr. imagina... Às vezes, aquela criança tem lembranças e perguntas que me 

fazem embatucar... Aqui, havia um livro de horas2 da minha defunta avó... Pois não é que um belo 

dia ela me pediu que lhe ensinasse a ler? ... Que ideia! Ainda há pouco tempo me disse que 

quisera ter nascido princesa... Eu lhe retruquei: E sabe você o que é ser princesa? Sei, me 

secundou3 ela com toda a clareza, é uma moça muito boa, muito bonita, que tem uma coroa de 

diamantes na cabeça, muitos lavrados4 no pescoço e que manda nos homens... Fiquei meio 

tonto. E se o Sr. visse os modos que tem com os bichinhos?! ... Parece que está falando com eles 

e que os entende... (...) 
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 Quando Cirino penetrou no quarto da filha do mineiro, era quase noite, de maneira que, no 

primeiro olhar que atirou ao redor de si, só pôde lobrigar5, além de diversos trastes de formas 

antiquadas, uma dessas camas, muito em uso no interior; altas e largas, feitas de tiras de couro 

engradadas. (...) 

 Mandara Pereira acender uma vela de sebo. Vinda a luz, aproximaram-se ambos do leito 

da enferma que, achegando ao corpo e puxando para debaixo do queixo uma coberta de algodão 

de Minas, se encolheu toda, e voltou-se para os que entravam. 

 — Está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez. 

 — Boas noites, dona, saudou Cirino. 

 Tímida voz murmurou uma resposta, ao passo que o jovem, no seu papel de médico, se 

sentava num escabelo6 junto à cama e tomava o pulso à doente. Caía então luz de chapa sobre 

ela, iluminando-lhe o rosto, parte do colo e da cabeça, coberta por um lenço vermelho atado por 

trás da nuca.  

 Apesar de bastante descorada e um tanto magra, era Inocência de beleza deslumbrante. 

 Do seu rosto, irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade, realçada pela 

meiguice do olhar sereno que, a custo, parecia coar por entre os cílios sedosos a franjar-lhe as 

pálpebras, e compridos a ponto de projetarem sombras nas mimosas faces. 

 Era o nariz fino, um bocadinho arqueado; a boca pequena, e o queixo admiravelmente 

torneado. Ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera um nada a camisinha de 

crivo que vestia, deixando nu um colo de fascinadora alvura, em que ressaltava um ou outro sinal 

de nascença. 

 Razões de sobra tinha, pois, o pretenso facultativo7 para sentir a mão fria e um tanto 

incerta, e não poder atinar com o pulso de tão gentil cliente. 

VISCONDE DE TAUNAY 

Inocência. São Paulo: Ática, 2011. 

Vocabulário 

1 graúna - pássaro de plumagem negra, canto melodioso e hábitos eminentemente sociais  

2 livro de horas - livro de preces 

3 secundou - respondeu  

4 lavrados - na província de Mato Grosso, colares de contas de ouro e adornos de ouro e prata  

5 lobrigar - enxergar  

6 escabelo - assento  
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 7 facultativo - médico 

 

4. (UERJ) A caracterização de Inocência confirma só parcialmente a idealização da heroína 

romântica. Indique uma característica que Inocência apresenta em comum com as heroínas 

românticas e outra que a torna diferente dessas heroínas. (3 linhas)  

 

5. (UERJ)  

— Nem o Sr. imagina... Às vezes, aquela criança tem lembranças e perguntas que me fazem 

embatucar... Aqui, havia um livro de horas da minha defunta avó... Pois não é que um belo dia ela 

me pediu que lhe ensinasse a ler?... Que ideia! Ainda há pouco tempo me disse que quisera ter 

nascido princesa... Eu lhe retruquei: E sabe você o que é ser princesa? Sei, me secundou ela com 

toda a clareza, é uma moça muito boa, muito bonita, que tem uma coroa de diamantes na cabeça, 

muitos lavrados no pescoço  

 

O trecho acima faz referência a crenças e valores de Inocência e de seu pai, Pereira. 

 

Apresente dois traços do comportamento de cada um desses personagens que revelam a 

diferença de valores entre eles. Em seguida, indique a modalidade de romance em que tais 

personagens se inserem. 

 

6. (ENEM)  

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 
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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.   

 

 

 Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibebe¹ 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, o que exercia, como dissemos, desde 

tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria de 

hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia² rechonchuda e bonitona. O Leonardo, 

fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado, e sobretudo era 

maganão³. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que 

passava distraído 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 tremando beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto 

uma declaração em forma, segundo os usos da terra: levaram o resto do dia de namoro cerrado; 
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ao anoitecer passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença d 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.  

(Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um sargento de milícias) 

 

Vocabulário: 

 

1algibebe: mascate, vendedor ambulante. 

2saloia: aldeã das imediações de Lisboa. 

3maganão: brincalhão, jovial, divertido. 

 

7. (FUVEST) Neste excerto, o modo pelo qual é relatado o início do relacionamento entre 

Leonardo e Maria: 

 

a) manifesta os sentimentos antilusitanos do autor, que enfatiza a grosseria dos portugueses em 

oposição ao refinamento dos brasileiros. 

b) revela os preconceitos sociais do autor, que retrata de maneira cômica as classes populares, 

mas de maneiras respeitosa a aristocracia e o clero. 

c) reduz as relações amorosas a seus aspetos sexuais e fisiológicos, conforme os ditames do 

Naturalismo. 

d) opõe-se ao tratamento idealizante e sentimental das relações amorosas, dominante do 

Romantismo. 

e) evidencia a brutalidade das relações inter-raciais, própria do contexto colonial escravista. 

 

 

 

O garimpeiro 

  

 Lúcia tinha dezoito anos, seus cabelos eram da cor do jacarandá brunido, seus olhos 

também eram assim, castanhos bem escuros. Este tipo, que não é muito comum, dá uma graça e 

suavidade indefinível à fisionomia.  
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 Sua tez era o meio termo entre o alvo e o moreno, que é, a meu ver, a mais amável de 

todas as cores. Suas feições, ainda que não eram de irrepreensível regularidade, eram indicadas 

por linhas suaves e harmoniosas. Era bem feita, e de alta e garbosa estatura.  

 Retirada na solidão da fazenda paterna, desde que saíra da escola, Lúcia crescera como o 

arbusto do deserto, desenvolvendo em plena liberdade todas as suas graças naturais, e 

conservando ao lado dos encantos da puberdade toda a singeleza e inocência da infância.  

 Lúcia não tinha uma dessas cinturas tão estreitas que se possam abranger entre os dedos 

das mãos; mas era fina e flexível. Suas mãos e pés não eram dessa pequenez e delicadeza 

hiperbólica, de que os romancistas fazem um dos principais méritos das suas heroínas; mas eram 

bem feitos e proporcionados.  

 Lúcia não era uma dessas fadas de formas aéreas e vaporosas, uma sílfide ou uma 

bayadère*, dessas que fazem o encanto dos salões do luxo. Tomá-la-íeis antes por uma das 

companheiras de Diana a caçadora, de formas esbeltas, mas vigorosas, de singelo mas gracioso 

gesto.  

 Todavia era dotada de certa elegância natural, e de uma delicadeza de sentimentos que 

não se esperaria encontrar em uma roceira.  

 

(*) Bayadère (francês): dançarina das Índias, dançarina de teatro.  

 

(Bernardo Guimarães. O garimpeiro — romance. Rio de Janeiro: B.L. Garnier Livreiro-Editor do 

Instituto, 1872, p. 14-16.) 

 

8. (VUNESP) Na descrição da beleza das mulheres, os escritores nem sempre se restringem à 

realidade, mesclando aspectos reais e ideais. Uma das características do Romantismo, a esse 

respeito, era a forte tendência para a idealização, embora nem todos os ficcionistas a adotassem 

como regra dominante. Com base nestas informações, releia atentamente o quarto parágrafo do 

fragmento de O Garimpeiro e identifique na descrição da personagem Lúcia uma atitude crítica do 

narrador ao idealismo romântico.   

 
 


