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TRABALHANDO O ROMANTISMO EM “NOITES BRANCAS”, DE FIODOR 
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2º ano do Ensino Médio  

 

Campus Engenho Novo II 

 

 
Apresentação:  

 Em “Noites brancas”, percebe-se a retomada de determinados motivos românticos, sendo, de 

todas as obras de Dostoievski, aquela que talvez mais se aproxime do Romantismo, tanto pelo enredo 

quanto pelos recursos empregados. O narrador do texto, um sujeito que define a si próprio como um 

“sonhador”, em momento algum é nomeado, o que indica sua tipificação, permitindo que personifique, 

dessa forma, várias características do romantismo. 

 

Objetivo Geral:   

 A partir da leitura e da análise da novela “Noites brancas”,  foi proposta, como instrumento de 

avaliação,  a criação de um perfil fictício no Facebook de um personagem que representasse as 

características típicas de um romântico.  

 

Objetivos Específicos:   

 Envolver os alunos na leitura e discussão da novela “Noites brancas”; 

 Permitir que os alunos identificassem as marcas do Romantismo na produção cultural 

contemporânea e no comportamento do jovem do século XXI; 

 Estimular a capacidade criativa das turmas, através da produção de textos de gêneros distintos. 

 

Recursos utilizados:   

 Livro “Noites brancas”; 

 Computador multimídia para projeção do cenário da narrativa e execução de músicas 

contemporâneas à obra; 

 Adereços cênicos para leitura dramatizada. 

  

 

Passo a passo:   

 A primeira parte do trabalho consistiu na leitura dramatizada do texto, em sala de aula, contando 

com a participação ativa dos alunos de turmas da 2ª série do Ensino Médio. Nessa etapa, a fim de 

construir a ambientação retratada na narrativa, foram projetadas imagens da cidade de São Petersburgo, 

onde o protagonista e sua amada vivem. Os alunos voluntários usaram adereços cênicos (como chapéu e 

xale, por exemplo) para caracterização dos personagens. 

 Após a leitura e análise de características românticas na obra, foi proposta, para realização em 

grupos, a criação de um perfil fictício no Facebook que transpusesse, para o contexto contemporâneo, os 

caracteres essenciais do típico romântico. Nessa fase do projeto, os alunos deveriam cumprir 6 tarefas 

obrigatórias, em torno da temática romântica, a saber: postar uma música; postar o trailer de um filme; 

produzir poema inédito; indicar a leitura de “Noites brancas”; criar um meme; e escrever um “textão” 

sobre a dificuldade de ser um romântico no século XXI. 

 A avaliação final levou em consideração critérios como criatividade e rigor técnico na 

execução das tarefas propostas.  

 

 

Tempo de duração:  1 trimestre  
 

  


