
EREM JOAQUIM TÁVORA 
DISCIPLINA: PORTUGUÊS (LITERATURA: Modernismo _ 3ª fase)  
PROFESSORA: SANDRA                      Data: 02 / 09/ 2020                         3º ANO 

 

 
 

➢ A GERAÇÃO DE 45  
O ano de 1945 marcou o fim da Segunda Guerra 
Mundial e o início da Guerra Fria. O mundo foi 
dividido em dois blocos (capitalista e socialista), o 
que se refletiu na política econômica e em áreas 
sociais em todo o mundo. 
              A grave crise econômica provocou 
profunda insatisfação na população menos 
favorecida e deixou em evidência as diferenças 
sociais entre as regiões do país. 
              Esse cenário levou o então presidente João 
Goulart (Jango) a apoiar a Reforma Agrária; em 
contrapartida, forças políticas conservadoras 
mobilizaram-se e, em 1964, um golpe militar impôs 
novamente a ditadura no Brasil. 
 

❖ AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
 

• No período de 1945 a 1964, houve 
significativo aumento do mercado 
consumidor de bens culturais. Porém, esse 
aumento ficou concentrado no eixo Rio-São 
Paulo em razão das desigualdades sociais 
presentes no país. 

• Crescente desenvolvimento dos meios de 
comunicação com a chegada da televisão 
(década de 1950) e com a ampliação das 
emissoras de rádio. 

• Surgimento de manifestações artísticas 
como o Cinema Novo, o Novo Teatro, a 
Bossa Nova e a Nova Arquitetura. 

• Produção de obras expressivas e 
surgimento de grandes artistas. 

• Auge da produção e qualidade do cinema. 

• O Cinema Novo foi responsável pela 
produção cinematográfica brasileira mais 
significativa até hoje. 

• Surgiram adaptações cinematográficas de 
romances , a exemplo de Vidas secas 
(1963), e produções como Deus e 
produções como Deus e o Diabo na Terra 
do Sol (1963) , de Glauber Rocha. 

• O teatro viveu um momento áureo, 
revitalizando a dramaturgia brasileira. 

• Criação do Teatro Brasileiro de Comédia 
(TBC), do Teatro Arena e do Teatro Oficina. 

• Grandes festivais responsáveis pela 
transformação da Música Popular Brasileira 
(MPB). 

• Surgimento de grandes músicos, cantores e 
compositores. 

• Movimentos como o Tropicalismo e a Bossa 
Nova fizeram propostas transgressoras e 
irreverentes. 

                  João Cabral de Melo Neto está incluído 
nessa geração mais por questão cronológica que 
estilística. Seu estudo é de extrema importância, 
dada a extensão e a relevância de sua obra, que 
abordou as questões sociais defendidas pelos 
demais autores, atrelando de maneira única, forma 
e conteúdo. 
 

João Cabral de Melo Neto 

• Construiu uma obra que o coloca entre os 
principais poetas da literatura brasileira. 

• Inovou no fazer poético, tanto do ponto de 
vista formal quanto do temático. 

• Trabalho artesanal com a linguagem 
poética, que consistiu em uma composição 
formal racionalista. 

• Buscava conter os sentimentos e a 
imaginação, procurando, assim, extrair o 
máximo de significados com um mínimo de 
palavras. 

• Morte e vida Severina (1966), sua obra 
mais conhecida e comentada, narra a saga 
de um sertanejo, Severino, que, como 
tantos outros, sai do Sertão em busca de 
melhores condições de vida. 

• Construiu uma crítica à situação de miséria, 
provocada pela seca nordestina. 

 

 
 

➢ O CONCRETISMO 
           Movimento que surgiu na década de 1950 
em São Paulo e propôs uma forma radical de fazer 
poesia, baseada na experimentação com a palavra 
e a forma, aproximando-se muito da arte visual. 
Recebeu influências dos movimentos da vanguarda 
europeia do início do século XX. 

O Pós-modernismo (I) 



           Suas principais características foram o fim do 
verso, da linearidade da palavra e da noção do 
sujeito, e o entendimento da palavra sob os 
aspectos verbal, sonoro e gráfico. Os artistas e 
fundadores da estética são Haroldo de Campos, 
seu irmão Augusto de Campos, Décio Pignatari, 
Ronaldo Azeredo e José Lino Grünewald. 
 

Décio Pignatari (1927-2012) 

• Um dos grandes responsáveis pela 
divulgação das ideias do grupo. 

• Escreveu ensaios combativos em que 
expunha e defendia a proposta do 
movimento. 

• Relacionou a poesia ao estudo da 
Semiótica, como pode ser observado em 
um de seus poemas mais famosos, “Beba 
Coca-cola”. 

 

Augusto de Campos (1931) 

• Poeta, ensaísta, crítico literário e tradutor. 

• Destacou-se especialmente pela 
visualidade que imprimiu às suas 
produções, aliando forma e crítica social de 
maneira inédita. 

 

Haroldo de Campos (1929- 2003) 

• Poeta, crítico literário e tradutor. 

• Distanciou-se gradativamente da ortodoxia 
concretista, produzindo obras importantes 
como Galáxias. 

 
❖ Ferreira Gullar 

                   Inicialmente, aproximou-se dos 
concretistas, mas logo se desvinculou do grupo e 
seguiu um caminho particular. 
 

Ferreira Gullar (1930-2016) 

• Testou diferentes tendências estéticas. 

• Construiu uma obra singular em que 
procurou, por meio da poesia, fazer sua 
crítica e denúncia social. 

• Pelo forte teor de engajamento político e 
crítico de suas produções, foi exilado após 
o Golpe Militar de 1964. 

 

 

“Como dois e dois são quatro 
 sei que a vida vale a pena 
Embora o pão seja caro 
E a liberdade pequena.” 

 

 

• Poemas de Ferreira Gullar: 
 

 Agosto 1964 

Entre lojas de flores e de sapatos, bares, 
mercados, butiques, 
viajo 
num ônibus Estrada de Ferro-Leblon. 
Volto do trabalho, a noite em meio, 

fatigado de mentiras. 

O ônibus sacoleja. Adeus, Rimbaud, 
relógio de lilases, concretismo, 
neoconcretismo, ficções da juventude, adeus, 
que a vida 
eu compro à vista aos donos do mundo. 
Ao peso dos impostos, o verso sufoca, 
a poesia agora responde a inquérito policial-militar. 

Digo adeus à ilusão 
mas não ao mundo. Mas não à vida, 
meu reduto e meu reino. 
Do salário injusto, 
da punição injusta, 
da humilhação, da tortura, 
do horror, 
retiramos algo e com ele construímos um artefato 
um poema 
uma bandeira 

 Não há Vagas 

O preço do feijão 
não cabe no poema. O preço 
do arroz 
não cabe no poema. 
Não cabem no poema o gás 
a luz o telefone 
a sonegação 
do leite 
da carne 
do açúcar 

do pão 

O funcionário público 
não cabe no poema 
com seu salário de fome 
sua vida fechada 
em arquivos. 
Como não cabe no poema 
o operário 
que esmerila seu dia de aço 



e carvão 
nas oficinas escuras 

— porque o poema, senhores, 
está fechado: 

“não há vagas” 

Só cabe no poema 
o homem sem estômago 
a mulher de nuvens 

a fruta sem preço 

O poema, senhores, 
não fede 
nem cheira 

• Poemas concretistas: 
Décio Pignatari 

                              
 

 
 
Augusto de Campos 

 
 

➢ A PROSA PÓS-MODERNA: 
GUIMARÃES ROSA 
 

Guimarães Rosa (1908- 1967) 

• Elevou o romance brasileiro ao mais alto 
grau de inovação estética e temática. 

• Colocou o romance regionalista em outro 
patamar evolutivo, do ponto de vista tanto 
da forma quanto do conteúdo. 

• Ampliou o espaço da narrativa , isto é, 
mostrou um Sertão impreciso que engloba 
outras regiões do Brasil além do Nordeste. 

• Figuras como as do fazendeiro, do 
vaqueiro, do boiadeiro e do jagunço como 
personagens configuram relações de 
domínio e de poder bastante peculiares. 

• Entre suas características mais marcantes 
estão os neologismos, que carregam uma 
forma de composição e significação 
próprias. 

• Pioneiro em eliminar o contraste entre a 
voz culta do narrador e a não culta, 
coloquial e cheia de regionalismos dos 
personagens. 

• Sagarana, livro de estreia, publicado em 
1946, é composto de nove contos, sendo 
um dos mais conhecidos “A hora e a vez de 
Augusto Matraga”. 

• Corpo de baile, de 1956, é uma novela 
posteriormente publicada em três volumes 
(Manuelzão e Miguilim, No urubu-quaquá, 
no Pinhém e Noites do sertão). 

• Com Grande sertão: veredas, publicado em 
1956, Rosa atingiu o grau máximo de sua 
criatividade. 

 
 
 

➢ A NARRATIVA PSICOLÓGICA 
               De cunho psicológico, ou introspectivo, 
caracteriza-se por apresentar uma escrita que 
procura representar o interior do personagem, seu 
estado existencial, seus sentimentos, ideias, medos 
e preconceitos. Destaque absoluto para Clarice 
Lispector e Lygia Fagundes Telles, que construíram 
suas narrativas em contraste com o romance  
regionalista praticado até então. 
 

Clarice Lispector (1920-1977) 

• Obra literária extremamente densa que a 
colocou entre as vozes femininas mais 
representativas da literatura brasileira. 

• Compartilha das temáticas relacionadas à 
investigação interior dos personagens e 
traz características como fluxo de 
consciência e fragmentação. 

• Investiga o âmago de seus personagens, 
revelando os recônditos da alma humana e 



abordando questões vinculadas aos 
problemas existenciais, como solidão, 
liberdade e (in)felicidade. 

• Seu primeiro livro, Perto do coração 
selvagem (1943), logo ganhou notoriedade 
pelas transgressões que propunha. 

• Tornaram-se as marcas da narrativa 
clariciana: a quebra da linearidade 
temporal da narrativa, a separação entre 
narrador e personagem; a não 
preocupação com a descrição de cenários e 
personagens; a inovação no uso da 
linguagem, mais próxima da poética; a 
predominância de personagens femininos; 
o fluxo de consciência, a escrita 
fragmentada, entre outros. 

• Foi rechaçada pela crítica mais 
conservadora, que acusava seu romance de 
incompleto e sem unidade narrativa. 

• Principais obras: Laços de família (1960), A 
maçã no escuro (1961), Felicidade 
clandestina (1971), Água viva (1973) e  A 
hora da estrela (1977). 

 
 

Lygia Fagundes Telles (1923) 

• Publicou seu primeiro livro, Praia viva, em 
1944. 

• Narrativa marcada pela introspecção, que 
a classifica dentro da linha do romance 
psicológico. 

• Caráter crítico advindo do contexto político 
que vivenciou, o período da ditadura 
militar, aspecto presente em romances 
como As meninas (1973) e Seminário dos 
ratos (1977). 
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QUESTÕES (Concretismo) 
 
1. (UFRGS) Considere as seguintes afirmações 
sobre o Concretismo. 

I. Buscou na visualidade um dos suportes para 
atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da 
língua portuguesa. 

II. Teve como integrantes fundamentais Haroldo de 
Campos, Augusto de Campos e Décio Pignatari. 

III. Foi um projeto de renovação formal e estética 
da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita 
à década de 1950. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.                                                                             
b) Apenas II.                                                                             
c) Apenas III.                                                                          
d) Apenas I e II.                                                                          
e) I, II e III. 

2. Sobre as principais características do Concretismo, é 

incorreto afirmar: 

a) Principal corrente de vanguarda da Literatura 
Brasileira, o Concretismo foi fortemente influenciado 
pelas vanguardas europeias do começo do século XX. 

b) O Concretismo foi responsável por marcar um avanço 
na arte multimídia, pois a poesia passou a ter relação 
imediata com outras artes. 

c) O Concretismo foi marcado pelas experiências 
estéticas no campo da linguagem, apresentando poucas 
inovações em relação à forma. 

d) Uma das principais características do Concretismo foi 
a ruptura com a estrutura discursiva do verso 
tradicional. 

e) Entre os recursos da poesia concretista estão: 
experiências sonoras, emprego de caracteres 
tipográficos de diferentes formas e tamanhos e criação 
de neologismos. 

3. (F. Carlos Chagas-SP) O Concretismo 

brasileiro caracteriza-se por: 

a) renovação dos temas, privilegiando a 

revelação expressionista dos estados psíquicos 

do poeta.                                                         

b) exploração estética do som, da letra impressa, 
da linha, dos espaços brancos da página.          

c) preocupação com a correção sintática, 

desinteresse pela exploração de campos 

semânticos novos.                                               
d) descaso pelos aspectos formais do poema.          

e) preferência pela linguagem formalmente 

correta. 

GABARITO 

1. D                2. C               3. B      


