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Texto para as questões 01, 02, 03 e 04. 
 

Paranoia ou mistificação? 
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e em consequência 

disso fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida, e adotados para a concretização das emoções 
estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por esta senda, se tem gênio, é 
Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda, é Rubens na Flandres, é Reynolds na 
Inglaterra, é Leubach na Alemanha, é Iorn na Suécia, é Rodin na França, é Zuloaga na Espanha. Se tem 
apenas talento, vai engrossar a plêiade de satélites que gravitam em torno daqueles sóis imorredouros. A 
outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, e interpretam-na à luz de teorias 
efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura 
excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência: são frutos de fins 
de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com a luz 
do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Embora eles se deem como novos 
precursores duma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu com a 
paranoia e com a mistificação. De há muito já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, 
documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única 
diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados 
pelas mais estranhas psicoses; e fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e 
absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação 
pura. 

Monteiro Lobato – Paranoia ou Mistificação? – texto integral disponível em 
http://www.mac.usp.br/mac/templates/projetos/educativo/paranoia.html, acessado em 10/01/2012 

 
01. O texto acima integra a crítica feita por Monteiro Lobato à pintura de Anita Malfatti. Ele inicia sua 

argumentação citando dois tipos de artistas. Cite-os.  
 
02. Qual espécie de artista Monteiro deprecia?  
 
03. Destaque do texto as imagens usadas pelo autor para desmerecer a pintura modernista.  
 
04. Comente a relação feita por Monteiro Lobato entre a Arte moderna e a loucura.  
 
05. Considere os fragmentos seguintes do conto “Urupês”.  

“(...) Morreu Peri, incomparável idealização dum homem natural como o sonhava Rousseau, protótipo 
de tantas perfeições humanas que no romance, ombro a ombro com altos tipos civilizados, a todos 
sobreleva em beleza d‘alma e corpo.  

Contrapôs-lhe a cruel etnologia dos sertanistas modernos um selvagem real, feio e brutesco, anguloso 
e desinteressante, tão incapaz, muscularmente, de arrancar uma palmeira, como incapaz, moralmente, de 
amar Ceci. Por felicidade nossa – e de D. Antônio de Mariz – não os viu Alencar; sonhou-os qual Rousseau. 
Do contrário lá teríamos o filho de Araré a moquear a linda menina num bom braseiro de pau brasil, em 
vez de acompanhá-la em adoração pelas selvas, como o Ariel benfazejo do Paquequer.”  

Monteiro Lobato, Urupês. 
 

Marque a alternativa correta. 
a) Nesses parágrafos introdutórios de “Urupês”, Monteiro Lobato faz uma crítica ao herói nacional criado 

pelo Romantismo ainda vivo na memória literária brasileira do início do século XX. Para Lobato, o 
verdadeiro homem representante do Brasil é o Jeca Tatu, figura real e desinteressante que se 
contrapõe ao herói idealizado.  

b) No primeiro parágrafo, o autor exalta a figura do “bom selvagem” criada por Rousseau e largamente 
cultuada pelos escritores românticos. Lobato lamenta a morte de heróis como Peri, bruto convertido 
em cavalheiro português.  

c) No segundo parágrafo, o autor afirma que o novo “herói” brasileiro é fruto da “cruel etnologia dos 
sertanistas modernos”. Isto significa que Lobato não compactua com os estudos antropológicos, pois 
esses estudos estão em busca de verdades e as verdades são cruéis e não fazem bem à literatura.  

d) No último parágrafo, Lobato sugere um ritual antropofágico entre o índio e o português (Peri e Ceci), 
caso Alencar não tivesse feito de nosso índio truculento um bom selvagem. Mas o ritual não aconteceu, 
“por felicidade nossa − e de D. Antônio de Mariz”. Nessa afirmação, temos um Lobato pacifista 
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- Texto para as questões 06, 07, 08 09 e 10. 
 

Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às quatro e 
quinze da tarde. Havia mais de vinte anos que isso acontecia. Saindo do Arsenal de Guerra, onde era 
subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, e sempre o pão 
da padaria francesa. 

Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que, às três e quarenta, por ai assim, 
tomava o bonde, sem erro de um minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de 
São Januário, bem exatamente às quatro e quinze, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, 
enfim um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. 

A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que, na casa do Capitão Cláudio, onde era costume 
jantar-se aí pelas quatro e meia, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: "Alice, olha que são 
horas; o Major Quaresma já passou." 

E era assim todos os dias, há quase trinta anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos 
além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior ao seus recursos 
burocráticos, gozando, por parte da vizinhança, da consideração e respeito de homem abastado. (...) 

Estava num aposento vasto, com janelas para uma rua lateral, e todo ele era forrado de estantes de 
ferro. 

Havia perto de dez, com quatro prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem 
examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito 
que presidia a sua reunião. 

Na ficção, havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais: o Bento Teixeira, da Prosopopeia; o 
Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar (todo), o Macedo, o 
Gonçalves Dias (todo), além de muitos outros. Podia-se afiançar que nem um dos autores nacionais ou 
nacionalizados de oitenta ora lá faltava nas estantes do major. 

BARRETO, Lima, Triste fim de Policarpo Quaresma, Ed. pp 
 
06. Identifique, nos primeiros parágrafos, as características que fazem de Policarpo um homem metódico.  
 
07. Lima Barreto marcou sua obra pela apresentação do indivíduo médio urbano. Identifique no texto 

elementos que justificam essa caracterização. 
 
08. A estante do personagem é elemento indicador de seu nacionalismo. Justifique.  
 
09. Comente o motivo para Policarpo ter a totalidade da obra apenas de José de Alencar e de Gonçalves Dias.  
 
10. Pesquise e comente o também triste fim do autor do romance em questão, Lima Barreto. 
 


