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PRÉ-MODERNISMO: PERÍODO DE TRANSIÇÃO 

           Os sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha, marcaram o início do Pré-

modernismo, que terminou em 1922, com a Semana de Arte Moderna.                                                                

Suas principais características são: 

• Mostra de um Brasil mais verdadeiro nas obras literárias. 

• Não seguimento, por parte dos escritores, de uma mesma linha temática ou de 

mesmos traços estilísticos. 

• Obras de Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graça Aranha e Lima Barreto marcadas 

pelo Determinismo, Positivismo e Darwnismo. 

• Obra de Augusto dos Anjos permeada pelo formalismo parnasiano e pelo pessimismo 

simbolista. 

• Produção literária desse período como embrião do nacionalismo crítico do 

Modernismo. 

• Produção de obras que questionavam a realidade e que foram influenciadas por 

guerras como a de Canudos, assim como por revoltas como a da Chibata. 

 

➢ Pré-modernistas: o verdadeiro Brasil para os brasileiros 

               Os autores pré-modernistas escolhiam como tema para suas obras as classes menos 

favorecidas, como funcionários públicos, caboclos e imigrantes. 

➢ Representantes do período 

• Euclides da Cunha: retratou as condições de miséria do Sertão nordestino. 

• Monteiro Lobato: mostrou a decadência do Vale do Paraíba e do interior de São 

Paulo. 

• Graça Aranha: tratou do tema  da imigração alemã no Espírito Santo. 

• Lima Barreto: retratou os contrastes sociais do Rio de Janeiro. 

 

Euclides da Cunha: o drama de Canudos  

• O autor é enviado para fazer a cobertura da Guerra de Canudos em  1897 e 
testemunha o fim da batalha. Usa sua experiência para escrever a obra Os 
sertões, publicada cinco anos depois. 

• Une a literatura aos conhecimentos científicos de áreas como Sociologia 
Antropologia e Ciências Naturais. Narração rica em detalhes. 

• Expõe a realidade do Nordeste, retratando o sertanejo como produto de 
um meio hostil. 

• Tenta captar a essência  do sertanejo e explicar a transformação  de 
Antônio Conselheiro em líder messiânico. 

• Mostra a barbárie do exército, que cometia  crimes atrozes. 

• Apresenta a força do sertanejo, até então desconhecida. 



OS Sertões 

A terra 

• Linguagem 
técnica e 
científica. 

• Descrição do 
Sertão 
nordestino. 

• Descrição da 
paisagem seca. 

•  Estabelecimento 
de uma relação 
de causa e efeito 
entre o meio 
hostil e o 
comportamento 
do indivíduo. 

• Crença na ideia 
de que as 
espécies evoluem 
para adaptar-se 
ao meio. 
 

O homem 

• Estudo da gênese 
do sertanejo. 

• Comparação do 
mestiço sertanejo 
com o homem do 
litoral e afirmação 
de que a diferença 
entre eles é 
resultado das 
condições em que 
vivem. 

• Força do sertanejo 
não relacionada ao 
físico, mas sim à 
necessidade de 
permanecer em 
pé. 

• Presença das 
teorias científicas 
que influenciaram 
o Naturalismo. 
 

A luta 

• Relato da força 
do sertanejo 
nordestino. 

• Antônio 
Conselheiro 
como elemento 
aglutinador. 

• Formação do 
povoado de 
Canudos e 
consequente luta 
contra o exército 
brasileiro. 

• Na luta contra o 
exército 
brasileiro, apoio 
aos sertanejos. 

• Crença de que 
Canudos é um 
exemplo de luta 
e resistência. 

 

 

Monteiro Lobato: jurista, economista, político, escritor 

A brasilidade passou a ser entendida como consequência da miscigenação entre os 
vários povos, como índios, brancos europeus, negros africanos e latinos das 
fronteiras. 
Monteiro Lobato foi um dos principais porta-vozes desse momento de pluralidades. 

• Nasceu na região do Vale do Paraíba. 

• Teve o homem do campo como tema recorrente em suas obras. 

• Retratou problemas decorrentes da crise cafeeira que ocorreu no início do 
século XX. 

• Trabalhou de forma brilhante com a linguagem popular, contrastando com 
a linguagem normativa. 

 

Urupês: o índio, o caboclo, o Jeca Tatu 

• Contraposição de duas imagens 
do indígena: o idealizado e do 
Sertão. 

• O caboclo, ou caipira, não é visto 
como herói da literatura 
regionalista, mas como um 
“fenômeno humano”. 

• Caracterizado como o caipira 
comum, não idealizado, o Jeca 
Tatu vive à margem da 
sociedade. 

Literatura infanto-juvenil: o Lobato 
fascinante para todas as idades 

• As obras infanto-juvenis de 
Lobato tiveram intensa 
projeção e ficaram conhecidas 
do grande público. 

• A mais emblemática e que está 
no imaginário popular é a 
reunida no Sítio do Pica-pau  
Amarelo. Lobato também 
dialoga com a mitologia grega 
e com outros clássicos da 
literatura mundial. 



Augusto dos Anjos 

Autor de uma única obra, Eu, reeditada após sua morte com o título definitivo Eu e 
outras poesias. Composta de sonetos e poemas longos e marcada por uma mistura 
de tendências.  

• O rebuscamento da linguagem, o pessimismo decadentista e o 
aniquilamento da vontade como saída para o “eu” , pontos importantes  do 
Parnasianismo, do Simbolismo e do pensamento de Schopenhaeur, 
marcaram a obra de Augusto dos Anjos. 

• Aproximou-se do Expressionismo ao introduzir o mau gosto e o apoético, 
provocando desconforto no leitor. 

• O antilirismo, o cientificismo, o esoterismo, o cotidiano e o vocabulário 
retirado da Biologia romperam com a tradição da poesia brasileira. 

• Não foi considerado um autor modernista, pelo fato de manter os modelos 
clássicos de poesia. 

 

Lima Barreto 

O autor mais inovador do Pré-modernismo, só reconhecido após sua morte. 

• Retrata com perspicácia a sociedade carioca. 

• Sua obra tem traços de ironia, senso crítico aguçado e visão pessimista de 
mundo. 

• Seu estilo aproxima-se da literatura machadiana. 

• Suas críticas, crônicas, contos e romances denunciam a desigualdade  social, 
a hipocrisia e a discriminação  sofrida por negros e mestiços. 

• Considerado um exímio criador de tipos que retratam a mentalidade 
burguesa da época. 

• Usa linguagem fluente e marcada pela ala coloquial, o que prenuncia os 
experimentos modernistas que ocorrerão posteriormente. 

• Sua escrita despojada foi acusada de desmazelo, por contrariar os padrões 
estéticos até então consagrados. 

Triste fim de Policarpo Quaresma 

 

• Personagem obstinado por 
ideias risíveis aos olhos da 
sociedade, ufanista, estudioso, 
autodidata de temas 
brasileiros. 

• Semelhança com Dom Quixote, 
personagem de Miguel de 
Cervantes . 

• É internado em um hospício 
quando propõe que o tupi-
guarani seja a língua oficial do 
Brasil. 

• É preso e condenado à morte. 

• Seu “triste fim”, portanto, está 
na perda dos ideais, no fato de 
ter dedicado  sua vida a uma  
causa inútil. 
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