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- ROMANCE - CONCEITO  

 

                O romance, como gênero discursivo, tem sua origem na Idade Média, quando 

era composto em versos, em línguas neolatinas, vulgares, chamadas de românicas, daí a 

origem da palavra romance, romans em provençal. O gênero romance evoluiu das 

produções em versos para a prosa, o primeiro romance significativo em prosa é Dom 

Quixote, de Miguel de Cervantes, o primeiro importante publicado em prosa. O gênero 

narrativo substituiu o épico no século XIX, durante o Romantismo. O épico, elaborado, 

sofisticado, atendia ao gosto da Nobreza; o Narrativo, mais popular, atende ao gosto 

burguês e, principalmente devido a isso, era publicado em suplementos de jornais ou 

revistas, os chamados Folhetins, para leitura em família. O primeiro romance brasileiro 
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foi O Filho do Pescador, 1843, de Teixeira Sousa, sem impacto; foi Joaquim Manuel de 

Macedo quem formatou o romance romântico e o folhetim no Brasil com A Moreninha, 

em 1844. 

 

- ROMANCE ROMÂNTICO 

 

               No Romantismo, predominou o texto em prosa, de leitura linear, mais ao gosto 

burguês, que buscou na Leitura mais uma forma de entretenimento, tornando-a hábito 

do cotidiano de gosto médio. Os gêneros discursivos em prosa cultivados no 

Romantismo foram o romance, a novela e o conto. E o mais popular foi o Romance, 

termo do qual deriva o nome do movimento, Romantismo. O Romance é uma narrativa 

longa em prosa, com personagens centrais envolvidos em um conflito central, com 

apresentação, complicação, clímax e desfecho, e personagens e conflitos secundários. 

                O romance romântico apresenta o esquema básico da narrativa. Introduz o 

espaço, os personagens centrais e o conflito amoroso. Os personagens do romance 

romântico são planos, idealizados, assim como o sentimento que os move. Representam 

ou o arquétipo de comportamento social, o herói/a heroína burgueses, normalmente 

médico, advogado, jornalista, ou o herói nacional, o representante de um povo, o 

cavaleiro medieval na Europa, o índio e o sertanejo no Brasil. Os temas desenvolvidos e 

a linguagem aproximam-se de seu público. Os elementos do romance identificam-se 

com o universo dos leitores, trazendo a eles o mundo que eles sonham. 

               O esquema do romance romântico se desenvolveu em um gênero mais 

populares de todos os tempos: o Romance de Folhetim, as narrativas publicadas em 

jornais ou revistas da época. Nos folhetins, o conflito se complica por motivos sociais/ 

morais, chega ao clímax e traz o desfecho aguardado pelo público: feliz, se os 

personagens seguem o padrão burguês, ou trágico, caso os personagens cometam uma 

transgressão do padrão burguês de comportamento. Os romances defendem o 

moralismo burguês: família, casamento e trabalho. Quando ocorre o happy end, 

normalmente uma peripécia o precede. A peripécia é um recurso usado desde as 

comédias gregas e consiste em um fato que muda o rumo dos acontecimentos, 

beneficiando os protagonistas. Se o conflito vivido pelos protagonistas ferir a moral 

burguesa o final da narrativa é trágico. 

                 

 



- JOSÉ DE ALENCAR – BIOGRAFIA  

 

               O cearense José Martiniano de Alencar – nasceu em Messejana, 1 de maio de 

1829 – veio para o Rio de Janeiro na infância, quando o pai tomou posse do cargo de 

senador. Criado no Rio de Janeiro, onde fez os estudos básicos, formou-se em Direito, 

cursando primeiro em São Paulo e concluindo o curso em Recife. De volta ao Rio de 

Janeiro, destacou-se como jornalista, cronista, político e escritor.  

               Sua atividade intelectual tornou-o o mais relevante nome de nosso 

Romantismo, por seu projeto literário delineado, planejado, o de criar a cultura, a 

literatura e a língua nacional. Como político, teve atuação corajosamente conservadora, 

criticou as leis abolicionistas, por considerá-las falhas, ao não definir programas de 

inclusão dos negros libertos. Mas não foi sua postura como política que lhe valeu o fim 

da carreira e sim uma crítica feita ao livro A Confederação dos Tamoios, de Gonçalves  

de Magalhães, amigo pessoal de D. Pedro II, por considerar o livro uma epopeia 

pretensiosa e fora de contexto Teve a candidatura ao senado vetada pelo imperador.  

               No final da vida, com problemas de saúde e financeiro, desencantado com a 

política e com uma viagem feita à Europa, onde não conseguiu ver as qualidades de que 

tanto seus contemporâneos falavam, morreu no Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 

1877, como o maior nome do período, segundo seu amigo Machado de Assis.  

 

- JOSÉ DE ALENCAR – OBRA 

  

               A obra de Alencar é a mais ampla do Romantismo brasileiro, abrange: 

- Crônicas, crítica, poesia, peças teatrais, das quais se destaca a comédia Demônio 

Familiar. 

- Romances urbanos: Cinco Minutos, A Viuvinha, A Pata da Gazela, Sonhos 

d’Ouro, Diva, Encarnação, Lucíola, Senhora. 

- Romances indianistas: O Guarani, Iracema, Ubirajara.  

- Romances históricos: As Minas de Prata, Alfarrábios, A Guerra dos Mascates.  

- Romances regionalistas: Til, O Tronco do Ipê, O Gaúcho, O Sertanejo.  

 

 

 

 



- JOSÉ DE ALENCAR: REGIONALISMO  

 

                   José de Alencar traçou painel idealizado do interior do país em seus 

romances regionalistas, Til/São Paulo, O Tronco do Ipê/Rio de Janeiro, O Gaúcho/Rio 

Grande do Sul e O sertanejo/Ceará. Suas narrativas, apesar da preocupação 

documental, aproximam-se das novelas de cavalaria e idealizam tanto a figura do 

sertanejo, próximo do cavaleiro medieval, quanto a paisagem, destacando a beleza do 

interior do país, ignorando os problemas, como o isolamento, a miséria, principalmente 

em O Sertanejo, ambientado no Ceará. Foi este último que valeu as críticas de Franklin 

Távora, intelectual conterrâneo de Alencar, e que não aceitou o Nordeste ideal 

construído por Alencar. 

               O romancista idealizou não apenas o Nordeste, mas as diversas paisagens 

nacionais, como é o caso das fazendas do interior do Rio de Janeiro, os cafezais de São 

Paulo e os Pampas gaúchos. A idealização, porém, é relevada, pois ele contribuiu para a 

efetivação da ideia da grandeza do Brasil e suas diversidades  

 

- O GAÚCHO – ROMANCE REGIONALISTA 

 

               Narrado em terceira pessoa, O Gaúcho segue a estrutura do romance 

romântico, o modelo criado para ser publicado em folhetins. A primeira parte do 

romance – Livro Primeiro/O Peão – no primeiro capítulo, apresenta o espaço em que o 

enredo se desenvolverá. Abre com a descrição do vale do rio Uruguai, para em seguida 

contrapor-lhe os Pampas, palavra de origem quíchua, que significa o Plaino. É uma 

paisagem aberta, deserta e desoladora: 

          O pampa ao contrário é o pasmo, o torpor da natureza.  

          O viandante perdido na imensa planície, fica mais que isolado, fica 

opresso.(...)  

          O chão semelha a vasta lápida musgosa de extenso pavimento. Por 

toda a parte a imutabilidade. Nem um bafo para que essa natureza palpite; 

nem um rumor que simule o balbuciar do deserto.(...) 

          Pasmosa inanição da vida no seio de um alúvio de luz! 

          O pampa é a pátria do tufão. Aí, nas estepes nuas, impera o rei dos 

ventos 

 



A sequência da narrativa apresenta Manuel Canho, 22 anos, o protagonista do enredo, o 

gaúcho típico, solitário, que tem como amigo sua montaria, o indivíduo integrado à 

paisagem. É o gaúcho mítico, o Bom Selvagem, o centauro da Pampa: 

          Nenhum ente, porém, inspira mais energicamente a alma pampa do 

que o homem, o gaúcho. De cada ser que povoa o deserto, toma ele o 

melhor; tem a velocidade da ema ou da corça; os brios do corcel e a 

veemência do touro. 

          O coração, fê-lo a natureza franco e descortinado como a vasta 

coxilha; a paixão que o agita lembra os ímpetos do furacão; o mesmo 

bramido, a mesma pujança. A esse turbilhão do sentimento era 

indispensável uma amplitude de coração, imensa como a savana. 

 

               Apresentados o espaço e o protagonista, o leitor conhecerá os personagens que 

representam os conflitos do romance. Primeiramente, a mocinha, a heroína, que viverá o 

conflito amoroso com Manuel Canho. Este chega a Jaguarão, onde se encontrará com o 

padrinho Bento Gonçalves. O líder farroupilha está em sua propriedade, tendo como 

prisioneiro o caudilho uruguaio, Juan de Lavalleja, que tenta inspirar em Bento 

Gonçalves o sentimento separatista. Manuel Canho receberá do padrinho a bênção para 

vingar a morte do pai, ocorrida quando era criança. Enquanto espera pelo padrinho, 

conhece Catita, a menina moça de treze anos, morena, muito bonita e espontânea. 

Estava numa venda, ouvindo os comentários sobre questões políticas, quando a menina 

apareceu e provocou desafios entre os rapazes, destacando-se Félix, que a amava 

intensamente. Catita entra no jogo e, surpreendentemente, revela que seu futuro noivo é 

Manuel Canho. Este se retira, surpreso e melancólico. 

               Canho encontra-se logo depois na província de Entre-Rios, onde se envolve 

em uma peleja com o mascate chileno D. Romero, por uma égua baia, a Morena, que se 

tornará parte da família de animais de Manuel. Nenhum peão conseguia dominar 

Morena, então Manuel Canho se propôs e, após dialogar com a égua, conseguiu montar 

e sair da cidade sem ninguém entender para onde. Canho percebeu que a égua tinha 

parido recentemente e deixou que ela o conduzisse até sua cria. Salvando-a, terá a 

fidelidade de ambos, a égua e o potrinho O cavalo Morzelo, herança do pai, a égua 

Morena, ganha na disputa com o chileno, e o poldro Juca são os amigos, os confidentes, 

do gaúcho. É uma relação reciproca e intensa no romance. 



               Manuel Canho cavalgou três horas pela esplanada da coxilha, para chegar à 

propriedade de Barreda, assassino de seu pai a quem ele já vigiava há alguns anos. 

Chegando, foi recebido pelo filho do inimigo, uma criança. Encontrou a esposa, um 

criado, todos em desespero, porque Barreda encontrava-se à beira da morte com 

maleita. Canho foi durante alguns dias enfermeiro do assassino. Precisava dele vivo 

para realizar a vingança prometida. Ao ver que o inimigo sobreviveu, foi embora. 

Voltaria depois para realizar a missão. 

               Fim do Livro Primeiro/O Peão. Os conflitos do romance estão armados. 

               A segunda parte do romance – Livro Segundo/Juca – abre com o retorno de 

Manuel Canho a sua casa no arroio de Ponche Verde. É onde vivem sua mãe, Dona 

Francisca, e sua irmã, Jacintinha. É onde seu pai foi assassinado. As duas ficam muito 

felizes em revê-lo e encantadas com a beleza da égua e do poldrinho, ao qual Jacintinha 

dará o nome de Juca, nome do irmão morto criancinha. Essa parte do romance retrata a 

transformação de Juca em um cavalo de primeira linha.   

               Manuel Canho, em momento algum, demonstra felicidade por estar na 

presença da mãe e da irmã. É um rapaz frio e indiferente, que só manifesta alegria para 

com os animais. Agora serão apresentados ao leitor, em flashback narrativo, as origens, 

os motivos do comportamento, das ações do protagonista. 

               João Canho, o pai, era amansador de cavalos, participara das primeiras 

campanhas de Bento Gonçalves, de quem se tornou amigo e compadre. Vivia tranquilo 

com os filhos, Manuel de oito anos e Juca de três, e a esposa em sua propriedade, até o 

dia em que apareceu, fugindo de castelhanos, Loureiro, gaúcho de Alegrete. A causa da 

intriga era uma mulher casada. Acolhendo Loureiro, João Canho teve de enfrentar os 

castelhanos. Na luta foi morto pela lança de Barreda, na frente do filho. Loureiro se 

safou, mas ficou com enorme peso de consciência e para resolver a questão decidiu 

casar-se com a viúva. Esta aceitou para não ficar desprotegida, porém o menino Manuel 

nunca o aceitou. Logo depois do casamento, Juca adoeceu e morreu. Ao tentar dominar 

o filho e o cavalo de João Canho tentou dominar o filho e o cavalo de João Canho, mas 

acabou morto pelo animal, ao tentar montá-lo. Francisca estava grávida de Loureiro e 

deu à luz uma menina, Jacintinha, a quem Manuel não conseguia manifestar amor. Ele 

tomou posse das coisas do pai e tornou-se adulto precoce. Ao completar 22 anos, 

entregou à mãe todo o dinheiro que acumulou e partiu para a vingança. 

               Terminado o flashback, o leitor sabe o motivo de tamanha solidão, melancolia 

e frieza no coração de Manuel Canho. Desgostoso dos homens, não confia em mulheres, 



apresentando afetividade apenas pelos animais, com os quais convive desde a morte do 

pai. Entregue o dinheiro à mãe, ele volta a Entre-Rios e mata Barreda, vingando a morte 

do pai. Volta a Jaguarão, para para dar satisfação a Bento Gonçalves de seus atos e o 

chefe político o envolve em sua luta, tornando-o seu homem de confiança. Na cidade, 

acontece a festa da padroeira, evento no qual Manuel reencontra Catita, que se tornou 

uma linda moça e convicta de que ele será seu esposo. Cria-se uma situação 

constrangedora: Catita tenta envolver Manuel; Félix, pretendente de Catita, jura Canho 

de morte. Mas ao gaúcho só interessa a campanha política e seus animais. 

               Enquanto Manuel dedica-se a Bento Gonçalves, com seus animais, Morzelo, o 

cavalo herdado do pai, a égua baia Morena e o potro Juca, na propriedade materna, D. 

Romero se aproxima de sua irmã. Jacintinha cai na conversa do mascate chileno. Ao 

retornar à casa materna, o rapaz se sente incomodado e, depois de conversar com a irmã, 

promete que vai saber das intenções de D. Romero. 

               É o fim do Livro Segundo. No Livro Terceiro/Morena, o foco está na égua, 

que é inseparável de Manuel Canho desde que ele a ganhou de D. Romero. Canho 

retorna a Jaguarão para engajar nas campanhas políticas que envolvem seu padrinho, 

deposto do comando militar, as ideias separatistas, os interesses de Argentina e Uruguai. 

Bento Gonçalves encarrega Canho a entrega de correspondências confidenciais a vários 

aliados pelo Rio Grande. Em seu caminho, o rapaz reencontra Lucas Fernandes e 

família, que vão para São Borja também para se colocar ao lado de Bento Gonçalves. 

Descobre que o pai de Catita foi amigo de seu pai. A filha, Catita, moça morena linda, 

cavalga uma mula. O animal descontrola-se e nem seu pai nem Félix consegue salvá-la. 

Canho surge e emparelha sua montaria à da moça, que salta na garupa. Uma atitude de 

muita coragem de ambos e que contribui para fortalecer os laços que os une desde que 

ela era menina. Canho, porém, devido a sua personalidade, não percebe as intrigas 

sentimentais em torno de seu nome. Missé que não se conforma, Catita que quer ser sua 

esposa, e dois homens, Félix e Chico Baeta, que querem beber seu sangue. 

               Bento Gonçalves busca recuperar o poder político e para isso conta com a 

fidelidade e confiança de Manuel Canho. Nas comemorações da Independência, 

esperava-se que a Revolta separatista estourasse. Bento Gonçalves administra a 

situação, domina Porto Alegre sem grandes conflitos.   

               Em meio às intrigas políticas intensificam as intrigas pessoais. Catita cada vez 

mais empenhada em dobrar o espírito de indiferença do gaúcho. Félix mais enciumado. 

E D. Romero que tentará seduzir também Catita, assim como fez com Jacintinha. 



Enquanto isso Félix deixa claro a Catita seus sentimentos e o ódio que tem por Manuel 

Canho, desafiando-o. Canho aceita uma disputa de cartas na qual derrota o oponente e é 

desafiado por outro jogador Chico Baeta, de quem Canho ganha tudo, incluindo a 

companheira, a linda Missé. Manuel Canho, cada vez mais desinteressado em relações 

humanas, desdenha a moça, provocando a ira de Chico que considera uma ofensa. 

Agora o gaúcho tem três inimigos: D. Romero, Félix e Chico Baeta. 

               Ao realizar uma missão de bombeiro, indivíduo encarregado de localizar o 

inimigo, para os aliados de Bento Gonçalves, Manuel Canho descobre Félix entre os 

inimigos. No confronto, o cavalo Morzelo, herança do pai, é morto por Félix. Encontra 

Chico Baeta e pede que ele leve as informações sobre os inimigos. Em troca, devolve a 

mulher ganha na aposta. Manuel Canho vai vingar a morte de seu cavalo, seu amigo e 

confidente por toda uma vida. Encontrou o cavalo morto, enterrou-o e partiu para o 

duelo com Félix. Prefere não matá-lo, mas desfigurar-lhe o rosto. Com a chegada de 

outros inimigos, Canho teve de fugir. Na fuga, Morena, a égua baia foi ferida; e Juca, o 

jovem cavalo, ficou para trás. 

               Enquanto Manuel Canho peleja para salvar Morena, o cavalo Juca chega à 

cidade na casa de Catita. A moça monta o cavalo e encontra o gaúcho e a égua. Ajuda a 

cuidar da ferida de Morena, ficando ali, porque seu pai, Manuel e companheiros vão 

enfrentar o grupo de Félix. Estando sozinha com Morena, Catita vê chegar os cães do 

mato. Encurraladas, salvam-se por surgir uma vaca e a cria, que são devoradas pelos 

cães, dando tempo para a moça e a égua se salvarem. Após derrotarem os inimigos, 

Manuel e Lucas retornam ao lugar em que deixaram Catita e Morena. Não as 

encontram, ficam aflitos, mas logo chegam até o local em que elas estão a salvo. Ao 

despedir-se da moça, os dois se beijam. 

                O Livro Quarto/Upa apresenta o desfecho dos conflitos construídos ao longo 

da narrativa. O conflito político, tratado ao longo do romance em segundo plano, se 

resolverá favorável aos interesses de Bento Gonçalves que prefere não apoiar o 

separatismo desejado por Argentina e Uruguai. Por outro lado, observa-se o 

fortalecimento da relação de Manuel Canho e Catita. Depois do primeiro beijo, o 

gaúcho se entregou ao sentimento amoroso. A moça, porém, se revela volúvel e 

confirma o pensamento do rapaz sobre o ser humano, especialmente sobre as mulheres: 

não merecem confiança, na primeira oportunidade revelam sua face verdadeira e não 

resistem à traição. 



               Acontecem na cidade as novenas de celebração da padroeira. Nesse momento 

festivo e estando ausente Manuel Canho, Catita não resiste aos galanteios de D. 

Romero. Primeiro os dois dançam, Canho chega, e a moça retorna a seus braços. 

Quando o rapaz comunica a ela que vai a Buenos Aires em missão para Bento 

Gonçalves, a moça pede para ele ficar. Ele retruca, chamando-a para irem para a 

Campanha viverem seu amor na natureza gaúcha: 

          Manuel travou da mão da moça e falou-lhe com um tom rápido, 

apontando para o canto da rua onde se percebiam vultos de animais. 

          Ali está Juca e Morena. Vem, deixemos o mundo; o pampa será nossa 

pátria; ele é imenso; nós o encheremos com o nosso amor. Lá seremos nós 

dois unicamente; ninguém poderá separar-nos. Vem! 

          — Não, murmurou a menina assustada daquelas palavras e do tom 

em que eram proferidas. Tenho minha mãe. 

Na ausência do rapaz, D. Romero consegue adentrar no quarto da moça, usando o 

mesmo artifício que usou para conquistar a irmã de Manuel Canho, uma substância que 

entorpecia as mulheres. Flagrado, foi obrigado ao compromisso do casamento com 

Catita. O gaúcho fica arrasado ao saber do fato. D. Romero foge, buscando refúgio junto 

aos rebeldes, mas Manuel Canho o persegue e prende-o. O chileno é levado à vila para 

casar-se com Catita. Era a forma de resgatar a honra da moça. Ela compreendeu mas 

desejou morrer. 

               À noite, Catita resiste e não aceita consumar a relação com o marido. Este vai 

violenta-la quando Canho interfere. O rapaz domina D. Romero e leva-o para o campo 

onde acontecerá o duelo. O gaúcho mata o chileno, jogando o corpo num 

despenhadeiro. Cansado da peleja, Manuel Canho desabafa com seus animais, Juca e 

Morena, jurando-lhes fidelidade e afirmando que agora viverão para sempre juntos nos 

campos gaúchos. Chega Catita, que suplica o perdão. Ele permanece inflexível. 

               A natureza prepara uma tempestade. Vem o pampeiro, o furacão que vem da 

Argentina e varre o Rio Grande. Canho e Catita estão no campo, com as montarias, 

desprotegidos. Ela se atira aos pés dele, que tenta resistir. O pampeiro chega. O gaúcho 

monta a égua para se salvarem. Vê Félix agarrado a um rochedo. Sente Catita atirar-se à 

garupa e apertar seu coração: 

          A Morena ia estacar; Manuel, reclinando-se ao pescoço, gritou-lhe: 

          — Upa! 



          Ouviu-se um anseio, um estridor de ramos partidos, o baque de um 

corpo no fundo do algar, o estrupido de um galope ao longe; e a voz 

formidável do ciclone cobriu todos esses pequenos rumores. Súbito, porém, 

como se o filho do pampa só houvesse deixado as estepes nativas para 

buscar o gaúcho e levá-lo ao deserto, a natureza quedou-se. Cadáver 

depois da tremenda agonia. 

          O sol despontava. 

          A manhã límpida e serena esparziu a doce luz por aquela terra 

convulsa. No meio dos sobejos da borrasca, entre as estilhas dos troncos 

seculares, as farpas de rochedo e o solo revolto, o tenro grelo da semente 

rompia o seio da terra; e a flor azul de uma trepadeira estrelava suas 

pétalas aveludadas. 

É a cena final do romance. Manuel Canho, Morena, Juca e Catita são levados pelo 

pampeiro para os campos gaúchos. Final épico para o herói do Rio Grande.  
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