
PRÉ-MODERNISMO 
 
 
“Creio que se pode chamar pré-modernista (no sentido forte de 
premonição dos temas vivos em 22) tudo o que, nas primeiras décadas 
do século, problematiza a nossa realidade social e cultural.” 
 
     (Alfredo Bosi – História Concisa da 
Literatura Brasileira) 
 
 
"Não há um só homem de coração bem formado que não se sinta 
confrangido ao contemplar o doloroso quadro oferecido pelas 
sociedades atuais com sua moral mercantil e egoísta" 

 
(Euclides da Cunha) 

 
Classificação atribuída ao conjunto das produções literárias brasileiras 
datadas do início do século 20, o pré-modernismo não chega a receber 
o título de escola literária, haja vista que não houve a reunião do que 
escritores com pensamentos, objetivos artísticos comuns. O que havia 
em comum entre os escritores pré-modernistas era o objetivo de fazer 
uma denúncia dos problemas estruturais brasileiros. 
 
 O para o modernismo não apresenta nenhuma inovação formal, a 
aproximando-se nesse aspecto do realismo e do naturalismo, seus 
antecessores. É necessário, entretanto, destacar a abordagem de 
temas inovadores e a contextualização descentralizadora das obras 
deste período. 
 

Contexto histórico 

O período em que se situa o pré-modernismo foi marcado pela 

Revolução de Canudos (1896-1897) na Bahia, pelo Ciclo do 

Cangaço, pelos milagres de Padre Cícero no Ceará, gerando clima 

de histeria fanático-religiosa, pelo Ciclo da Borracha, além da 

Revolta da Chibata (1910), no Rio de Janeiro, da Revolta contra a 

vacina obrigatória (varíola) - Oswaldo Cruz (1904). O contexto 

político era a República do café-com-leite (grandes proprietários 

rurais). Foi a época da imigração, sobretudo de italianos, do surto de 

urbanização de São Paulo, das greves gerais de operários (1917). Um 

período marcado por contrastes da realidade brasileira - Sudeste em 



prosperidade e Nordeste na miséria, em que a Europa preparava-se 

para a 1ª Guerra Mundial. Em suma, era um tempo de incertezas. 

 

PROSA PRÉ-MODERNISTA 
 
 
É marcada pela produção de quatro romances: 
 
 
Os sertões - Euclides da Cunha 
 
Obra estruturada em três partes: a terra, o 
homem e a luta, foi escrita a partir de reportagens 
escritas por Euclides da Cunha para o jornal o 
estado de São Paulo. Em os sertões, Euclides da 
Cunha compõe um tratado sobre a influência do 
meio (o sertão), um estudo etnográfico sobre o 
nordestino, e um relato do bárbaro massacre que 
ocorreu em canudos, o comando das tropas do governo no dizimou os 
seguidores de Antônio conselheiro. 
 
 
Fragmento: 
 

“Antônio Conselheiro há vinte e dois anos, desde 1874, era famoso em 
todo o interior do Norte e mesmo nas cidades do litoral até onde 
chegavam, entretecidos de exageros e quase lendários, os episódios 
mais interessantes de sua vida romanesca; dia a dia ampliara o domínio 
sobre as gentes sertanejas; vinha de uma peregrinação incomparável, 
de um quarto de século, por todos os recantos do sertão, onde deixara 
como enormes marcos, demarcando-lhe a passagem, as torres de 
dezenas de igrejas que construíra; fundara o arraial de Bom Jesus, quase 
uma cidade; de Chorrochó à Vila do Conde, de Itapicuru a 
Jeremoabo, não havia uma só vila, ou lugarejo obscuro, em que não 
contasse adeptos fervorosos, e não lhe devesse a reconstrução de um 
cemitério, a posse de um templo ou a dádiva providencial de um 
açude; insurgira-se desde muito, atrevidamente, contra a nova ordem 
política e pisara, impune, sobre as cinzas dos editais das câmaras de 
cidades que invadira; destroçara completamente, em 1893, forte 
diligencia policial, em Macete, e fizera voltar outra, de oitenta praças 
de linha, que seguira até Serrinha; em 1894, fora, nu Congresso Estadual 
da Bahia, assunto de calorosa discussão na qual, impugnando a 
proposta de um deputado, chamando a atenção dos poderes públicos 



para a "parte dos sertões perturbada pelo indivíduo Antônio 
Conselheiro", outros eleitos do povo, e entre eles um sacerdote, 
apresentaram-no como benemérito do qual os conselhos se 
modelavam pela ortodoxia a cristã mais rígida; fizera voltar, abortícia, 
em 1895, a missão apostólica planeada pelo arcebispo baiano, e no 
relatório alarmante a propósito escrito por frei João Evangelista afirmara 
o missionário a existência, em Canudos — excluídas as mulheres, as 
crianças, os velhos e os enfermos — de mil homens, mil homens robustos 
e destemerosos "armados até aos dentes"; por fim, sabia-se que ele 
imperava sobre extensa zona dificultando o acesso à cidadela em que 
se entocara, porque a dedicação dos seus sequazes era incondicional, 
e fora do círculo dos fiéis que o rodeavam havia, em toda a parte, a 
cumplicidade obrigatória dos que o temiam... E achou-se suficiente 
para debelar uma situação de tal porte uma força de cem soldados.” 

       (Euclides da Cunha – Os 
Sertões) 

 

Canaã - Graça Aranha 
 

A obra discute a situação em mim dos 
imigrantes alemães no Espírito Santo, bem como 
os conflitos decorrentes desta colonização, 
mesclando e estilos diversos como a defesa de 
teses racionalistas, descrições naturalistas e 
trechos impressionistas.  

 

Fragmento: 

A TRAGÉDIA DE MARIA (fragmentos) 

E o que tinha de acontecer, acontecia ... No 
meio do cafezal que estava a limpar, Maria, que 
já desde a véspera vinha sofrendo, sentiu 
repentinamente uma dor aguda nas entranhas, 
como de uma violenta punhalada. Caiu pesada 
no chão, o corpo se lhe retorceu todo e o rosto desmaiado desfigurou-
se numa contorção medonha. A dor fora viva e passageira e logo que a 
rapariga voltou a si, assaltada por um grande terror, o seu primeiro 
movimento foi de se recolher a casa e aí, no abrigo doméstico, esperar 
o desenlace da crise. Teve, porém, medo de afrontar a ira dos patrões, 
que dia e noite ameaçavam despedi-Ia, para se furtarem ao incômodo 



do tratamento.  

...............................................................................................................................

.............. 

Tomada de medo, abandonou o serviço e, afastando-se o mais possível 
da casa, deixou o cafezal e aventurou-se para o lado do rio, onde era 
mais deserto. Aí, no terreno inculto e bravio, as únicas árvores que havia 
eram esparsos cajueiros muito derreados, esgalhando-se pelo chão. 
Maria sentou-se debaixo duma dessas árvores que naquela época 
estavam em flor.  

...............................................................................................................................

.............. 

Em torno fungavam os porcos, remexendo as folhas secas do cajueiro, 
chegando mesmo alguns mais atrevidos, mais vorazes, a lamber 
afoitamente o chão ... Maria, horrorizada, queria afugentá-Ios, mas as 
dores a retomavam, imperiosas; nem mesmo tinha forças para um grito 
agudo, e só podia gemer estrebuchando numa mistura de sofrimento e 
de gozo, que a estimulava estranhamente ... E os porcos persistiam 
sinistros, ameaçadores ... Subitamente, ela caiu extenuada, largando a 
árvore ... Um vagido de criança misturou-se aos roncos dos animais ... A 
mulher fez um cansado gesto para apanhar o filho, mas exangue, débil, 
o braço morreu-lhe sobre o corpo. Uma vertigem turbou-lhe a visão, 
enfraqueceu-lhe os ouvidos, e numa volúpía de bem-estar parecia 
deliciosamente suspensa nos ares, longe da Terra, longe do sofrimento, 
ouvindo no arfar dos porcos o resfolegar longínquo e adormecido do 
mar ... E os animais sedentos enchafurdavam-se, guinchando, 
atropelando-se no sangue que corria, Um novo gemido saiu do peito de 
Maria, despertando-a, em sobressalto. Os porcos afastaram-se 
espantados, e ela, meio consciente, contorceu-se, mirou atônita a 
criança, que vagia estrangulada.  

 

Triste fim de Policarpo Quaresma – Lima Barreto  

Por meio do nacionalismo exacerbado do Major 
Quaresma, seguido de sua frustração ao conhecer a triste 
realidade brasileira, Lima Barreto (dos pré-modernistas o 
mais próximo do modernismo), faz, com uma linguagem 
arejada, uma severa crítica social. 

 
Fragmento 
 



Como lhe parecia ilógico com ele mesmo estar ali metido naquele 
estreito calabouço. Pois ele, o Quaresma plácido, o Quaresma de tão 
profundos pensamentos patrióticos, merecia aquele triste fim? De que 
maneira sorrateira o Destino o arrastara até ali, sem que ele pudesse 
pressentir o seu extravagante propósito, tão aparentemente sem 
relação com o resto da sua vida?  
(...) 
Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo? E: que tinha ele feito de 
sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a Pátria, 
por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua 
felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a sua 
virilidade também; e, agora que estava na velhice como ela o 
recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava? 
Matando-o.  
(...) 
Desde dezoito anos que o tal patriotismo lhe absorvia e por ele fizera a 
tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram 
grandes? Pois que fossem ... Em que lhe contribuiria para a felicidade 
saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada ... O importante é que ele 
tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas cousas de tupi, do 
folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo em sua alma 
uma satisfação? Nenhuma! Nenhuma!  
O tupi encontrou a incredulidade geral. o riso, a mofa, o escárnio; e 
levou-o à loucura. Uma decepção. E a agricultura? Nada, Às terras não 
eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção. 
E, quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara? 
Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu 
combater como feras? Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? 
Outra decepção. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um 
encadeamento de decepções.  
A Pátria que quisera ter era um mito; era um fantasma criado por ele no 
silêncio do seu gabinete.  
 
 
 
Urupês - Monteiro Lobato 
 
denunciou da situação problemática e decadente do 
vale do Paraíba (interior de São Paulo), após o declínio 
do café. Na obra, Lobato retrata a vida da 
população miserável, doente e sem recursos que 
abandona as pequenas cidades em busca de 
alternativas e possuem como símbolo o jeca tatu. 
 
 
Fragmento: 
 



“Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade! Da 
terra só quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira, por ser um pão 
já amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas 
brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O vigor das raças 
humanas está na razão direta da hostilidade ambiente. No meio da 
natureza brasílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos 
derramam feitiços no ambiente e a infolhescência dos cedros, às 
primeiras chuvas de setembro, abre a dança dos tangarás; onde há 
abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida 
dionisíaca em escachôo permanente, o caboclo é o sombrio urupê de 
pau podre a modorrar silencioso no recesso das grotas. Só ele não fala, 
não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive“.  

(Lobato). 

 

 

A POESIA PRÉ-MODERNISTA 

o único poeta pertencente ao pré-modernismo é Augusto dos Anjos, 
pela originalidade de sua obra, seja em relação aos temas, seja em 
relação ao vocabulário utilizado em seus poemas. A métrica rígida, a 
cadência musical, as aliterações e rimas preciosas dos versos fundiram-
se ao esdrúxulo vocabulário extraído da área 
científica para fazer do "Eu", sua única obra 
publicada em vida. 

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 
Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão - esta pantera - 
Foi tua companheira inseparável! 

Acostuma-te à lama que te espera! 
O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera.  

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 
A mão que afaga é a mesma que apedreja. 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 


	Contexto histórico

