


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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Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tornou-o
todo inteiro. Não fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério,
grave e absorvente. [...] o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento
inteiro de Brasil. [...] Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto em São
Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar
nele qualquer regionalismo: Quaresma era ante de tudo brasileiro.

Este fragmento de Triste fim de Policarpo Quaresma ilustra uma das
características mais marcantes do Pré-Modernismo que é o:

02) (UFRRJ) Leia o fragmento de Triste fim de Policarpo
Quaresma
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a) desejo de compreender a complexa realidade brasileira.

b) nacionalismo ufanista e exagerado, herdado do Romantismo.

c) resgate de padrões estéticos e metafísicos do Simbolismo.

d) nacionalismo utópico e exagerado, herdado do Parnasianismo.

e) subjetivismo poético, tão bem representado pelo protagonista.

5



 Urupês (crônicas – 1918)
 Cidades Mortas (contos – 1919)
 Negrinha (contos – 1920)
 Literatura infanto-juvenil – é o
criador de personagens marcantes:
a boneca Emília, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta.

Na década de 1970, as histórias da turma foram adaptadas para a TV –
O Sítio do Picapau Amarelo, reapresentado na década de 1990.
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• Enfoca a decadência do Vale do Paraíba (interior de SP).
• Caráter crítico; ironia e irreverência.
• Denunciou graves problemas nacionais em sua obra:

A defesa do petróleo, o autoritarismo governamental, atraso, miséria,
a questão da saúde…corrupção… obediência a modelos estrangeiros…
Durante a ditadura Vargas foi preso por ataques ao governo, fato que
provocou comoção no país.
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