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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo, na continuação do estudo do Romantismo brasileiro, a prosa 
continua em discussão, o foco é para o romance urbano. Por um lado, está 
Manuel Antônio de Almeida; por outro, volta José de Alencar. Do ponto de 
vista da linguística, os pronomes pessoais e os pronomes possessivos estão 
no centro das atenções. Na perspectiva discursiva, continua o trabalho com 
a crônica.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Utilizar linguagens nos três níveis de competência: interativa, 

gramatical e textual.

 • Ler e interpretar, colocar-se como protagonista na produção e 
recepção de textos.

 • Analisar metalinguisticamente as diversas linguagens.

.  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Descrever, por meio de um vocabulário técnico, que abarca 

fatos linguísticos de ordem morfológica (noções de radical, 
sufixo, prefixo, por exemplo), ou sintática (colocação pronomi-
nal, por exemplo), ou semântica (fenômeno da polissemia, por 
exemplo).

 • Domínio do código (verbal ou não) e suas convenções.

 • Leitura plena e produção de todos os significativos, implicando 
caracterização dos diversos gêneros e seus mecanismos de ar-
ticulação.

A prosa romântica no Brasil (II), o  
pronome (I), a crônica (II)
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PREPARAÇÃO

Prepare análises, com base em estudos acadêmicos anteriores, dos trechos 
de Memórias de um sargento de milícias e Lucíola, escolhidos para representar 
o romance urbano romântico. Você pode pesquisar em sites de universidades 
para se preparar para esta sequência de aulas.

AULA 1
Manuel Antônio de Almeida. Leia e analise, com os alunos, o texto do autor, 
tendo em vista o que se expõe no texto teórico (página 125). É importante 
que você mostre aos alunos como, diferentemente dos romances anteriores, 
em Memórias de um sargento de milícias, narra-se a vida na cidade e os fatos 
quanto ao homem urbano.

AULA 2
José de Alencar. Leia e analise, com os alunos, o texto do autor, tendo em vis-
ta o que se expõe no texto teórico (página 125). É importante que você mostre 
aos alunos como, diferentemente dos romances anteriores, em Lucíola, narra-
se a vida na cidade e os fatos quanto ao homem urbano.

AULA 3
Pronomes pessoais e pronomes possessivos. Quando se trata de classes gra-
maticais, é sempre importante revisar todas, para que se crie um panorama 
no qual, neste caso, os pronomes pessoais e os pronomes possessivos sejam 
colocados em contraste com os demais itens. Trabalhe sempre as classes de 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

 • Giz.

 • Lousa.
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Analise a compreensão dos alunos com base na verificação de suas produ-
ções de texto (a crônica).

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

palavras, tanto do ponto de vista gramatical, quanto do ponto de vista discur-
sivo, mostrando como cada uma delas participa da construção do texto.

AULA 4
 

A quarta aula desta sequência deve ser dedicada ao planejamento da produ-
ção de texto prevista para este capítulo: a crônica. Analise, com os alunos, o 
texto que serve de exemplo, procurando estabelecer seus elementos consti-
tutivos e suas características básicas. 


