


a) Evidencia a vida e a si mesmo de modo otimista e revela-se seguro .

b) Demonstra total crédito à condição humana e acredita na ciência.

c) Vê tudo com pessimismo e entende que tudo caminha para a destruição.

d) Vê tudo com amor e revela que acredita na condição humana.

e) Revela-se credor de uma visão alegre sobre o sofrimento da humanidade.

1) O soneto Psicologia de um vencido por ser dividido em duas
partes: a primeira trata do próprio eu lírico; a segunda, da morte.
Como o eu lírico encara a vida e a si mesmo nas duas primeiras
estrofes?

2



LIMA BARRETO (1881 – 1922)   

● Recordações do escrivão Isaías Caminha  (1909)
● Triste fim de Policarpo Quaresma (1911)
● Numa e a Ninfa (1915)
● Vida e morte de M. J. Gonzaga de Sá (1919)
● Os bruzundangas (1923)
● Clara dos Anjos (1924)
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CARACTERÍSTICAS:

– Autobiográfico
– Romance com personagens populares
– Linguagem simples, jornalística
– Denuncia a marginalização social e racial
– Valorização da vida suburbana
– Crítica às instituições
– Caricatura dos poderosos
– Presença do humor / ironia
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LIMA BARRETO (1881 – 1922)   



Nasceu, viveu e morreu na cidade do Rio de Janeiro.
Mulato e de família humilde, passou grandes dificuldades
na vida. Funcionário público e jornalista. Alcoólatra, sofreu
crises de loucura. Foi internado duas vezes no Hospício
Nacional. Fez crítica contundente à sociedade: denunciou o
preconceito racial e a corrupção de nossas elites.
Incorporou em sua literatura o povo sofrido dos subúrbios.
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POLICARPO QUARESMA

 Contextualizado no fim do século XIX, no Rio de Janeiro, Triste fim de
Policarpo Quaresma, o principal romance de Lima Barreto, narra os ideais
e a frustração do funcionário público Policarpo Quaresma, homem
metódico e nacionalista fanático.

 Sonhador e ingênuo, Policarpo dedica a vida a estudar as riquezas do país:
a cultura popular, a fauna, a flora, os rios, etc. Sua primeira decepção se
dá quando sugere a substituição do português, como língua oficial, pelo
tupi. O resultado é sua internação em um hospício.
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a) Quaresma interessa-se por tudo que é do estrangeiro: os continentes, os rios da
África, o pacífico.

b) Quaresma é um nacionalista frustrado por não conseguir que a pátria tenha uma
usina nuclear.

c) Quaresma interessa-se por tudo o que se relaciona à pátria: riquezas naturais, a
língua tupi, a história.

d) O personagem se mostra ingênuo, mas de muitos recursos de senso prático da
realidade brasileira.

e) Aposentado, confiante na fertilidade do solo brasileiro, acaba por exportar frutas.

01) Policarpo Quaresma é um homem nacionalista. Aponte 
algumas características da personagem que comprovem essa 
afirmação.
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