


MONTEIRO LOBATO (1882 – 1948)

 Urupês (contos – 1918)
 Cidades Mortas (contos – 1919)
 Negrinha (contos –1920)
 Literatura infanto-juvenil: “O sítio do

Pica-pau amarelo”.

CARACTERÍSTICAS:

– Regionalista que revelou a decadência do Vale do 
Paraíba do ciclo do café.
– Caráter crítico: ironia e irreverência.
– Problemáticas nacionais em sua obra:                     

petróleo, o autoritarismo governamental.
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MODERNO ANTIMODERNO

 Ideologicamente avançado, mas esteticamente conservador com o 
artigo “Paranoia ou mistificação” - (1917), crítica violenta contra a 
exposição de pinturas expressionistas de Anita Malfatti.

 Em 1920, integrante da Revista do Brasil, integrou o movimento de
divulgação das ideias modernistas.

 Intelectual participante e polêmico. Na era Vargas, foi preso e 
provocou intensa comoção no país.

 Um dos primeiros autores de literatura infantil no Brasil e na 
América Latina.

 Autor de vontade doutrinadora e reformadora.
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DUAS PERSONAGENS NOTÁVEIS:

 O Jeca Tatu é considerado um símbolo da brasilidade: 
um Brasil miséraval, ignorante e desprezado.

 O Juca Tatu é um soco no estômago da ignorância ou 
no da hipocrisia.

 Ainda é atual em nossa sociedade urbana e rural.

 “Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio 
na realidade!”.

 O Jeca Tatu é o efeito, a indolência do explorado (do 
caboclo), cuja causa é o explorador do trabalho 
alheio.
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 EMÍLIA, A BONECA ATREVIDA

• Bonequinha de pano e macela de quarenta centímetros
(miniaturização), protagoniza as obras infantis de ML e
incendeia a imaginação de todos, a partir da pílula falante
do dr. Caramujo.

• Personagem irresistível, cintilante e espevitada criatura
que encanta e desconcerta leitores menores e maiores.

• Inventiva, crítica e irônica, Emília é como porta-voz de
Monteiro Lobato.

• Esta obra infantil é um monumento de intertextualidade e
interdisciplinaridade.
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6

ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR
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01. Podemos entender que o personagem Jeca Tatu, criação de Monteiro

Lobato:

a) representa o atraso do pobre nos subúrbios das grandes cidades do Brasil da

época.

b) é apelidado de urupê (espécie de fungo parasita) conforme o autor

desmistifica a representação do caboclo.

c) é bem idealizado conforme a literatura romântica.

d) é um personagem da grande obra Sítio do Pica-pau Amarelo.

e) é apresentado como um mercador, um lavrador e um filósofo.
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Leia o soneto a seguir e responda à questão proposta.

Psicologia de um vencido

Eu, filho do carbono e do amoníaco,

Monstro de escuridão e rutilância,

Sofro, desde a epigênesis da infância,

A influência má dos signos do zodíaco.

Profundissimamente hipocondríaco,

Este ambiente me causa repugnância...

Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia

Que se escapa da boca de um cardíaco.

Já o verme – este operário das ruínas –
Que o sangue podre das carnificinas
Come, e à vida em geral declara guerra.

Anda a espreitar meus olhos para roê-los,
E há de deixar-me apenas os cabelos,
Na frialdade inorgânica da terra! 

(ANJOS, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994)
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02. (ENEM) A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura

de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e à

abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa

literatura de transição, como

a) a forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas e o

vocabulário requintado, além do ceticismo, que antecipam conceitos

estéticos vigentes no Modernismo.

b) o empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista, manifesta em

metáforas como “Monstro da escuridão e rutilância” e “influência má dos

signos do zodíaco”.
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c) a seleção lexical emprestada ao ceticismo, como se lê em “carbono e
amoníaco”, “epigênesis da infância” e “frialdade inorgânica”, que restitui
a visão naturalista do homem.

d) a manutenção de elementos formais vinculados à estética do
Parnasianismo e do Simbolismo, dimensionada pela inovação na
expressividade poética, e o desconcerto existencial.

e) a ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao
mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais
tarde renovados pelos modernistas.
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Leia a estrofe a seguir e responda à questão proposta.

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância,
Sofro, desde a epigênesis da infância,
A influência má dos signos do zodíaco.
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03. A linguagem da estrofe (e por conseguinte do poema todo e grande parte da
poesia de Augusto dos Anjos) surpreende e modifica uma tradição poética
brasileira, em grande parte construída com base em sentimentalismo,
delicadezas, sonhos e fantasias. De que área do conhecimento humano provém
esses vocábulos?

a)Provém da ciência, particularmente da Química.

b)Provém da física, particularmente, Quântica.

c)Tem origens na observação astronômica.

d)Apresenta origens dos delírios do poeta.

e)Tem origens na observação das estrelas.


