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Pré-Modernismo 
 
1. Observe a seguinte declaração sobre o Pré-Modernismo: 

“Creio que se pode chamar pré-modernismo (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.” 
               BOSI, Alfredo. "História concisa da literatura brasileira". São Paulo: Cultrix, 1994. p. 306.  
 

Atente agora para o que se afirma a respeito de algumas obras e autores brasileiros e assinale 
a alternativa cujo conteúdo NÃO contempla a síntese crítica de Alfredo Bosi: 

a) Um dos grandes temas de "Os Sertões" é a denúncia que Euclides da Cunha faz sobre o 
crime que a nação brasileira cometeu contra si própria na Guerra dos Canudos. 

b) Monteiro Lobato imortalizou o personagem Jeca Tatu, transformando-o no símbolo do 
caipira subdesenvolvido que vive na indolência e pratica sempre a "lei do menor esforço". 

c) Mário e Oswald de Andrade notabilizaram-se como os grandes líderes da revolução de 22 
e, portanto, do processo de ruptura em relação à tradição intelectual, libertando a literatura 
brasileira da "calmaria" em que se encontrava. 

d) Lima Barreto expressou sempre o inconformismo face às injustiças sociais e, na obra 
"Triste Fim de Policarpo Quaresma", construiu uma imagem caricata do Brasil com todas 
as suas contradições. 

e) Em "Os Sertões", Euclides da Cunha opõe o homem do sertão ao homem do litoral, 
acentuando-lhes as diferenças econômicas e socioculturais. 

 
 
 
2. Leia o fragmento de Triste fim de Policarpo Quaresma: 

"Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos vinte anos, o amor da Pátria tomou-o todo 
inteiro. Não fora o amor comum, palrador e vazio; fora um sentimento sério, grave e absorvente.  
(...) o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro de Brasil. (...) Não se sabia 
bem onde nascera, mas não fora decerto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no 
Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo: Quaresma era antes de tudo 
brasileiro." 

 BARRETO, Lima. "Triste fim de Policarpo Quaresma". São Paulo: Scipione, 1997. 
 

Este fragmento de "Triste Fim de Policarpo Quaresma" ilustra uma das características mais 
marcantes do Pré- Modernismo que é o: 

a) nacionalismo ufanista e exagerado, herdado do Romantismo. 
b) resgate de padrões estéticos e metafísicos do Simbolismo. 
c) nacionalismo utópico e exagerado, herdado do Parnasianismo. 
d) subjetivismo poético, tão bem representado pelo protagonista. 
e) Desejo de compreender a complexa realidade nacional. 
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3. Uma atitude comum caracteriza a postura literária de autores pré-modernistas, a exemplo de 
Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Euclides da Cunha. Pode ela ser definida como: 

a) a necessidade de superar, em termos de um programa definido, as estéticas românticas e 
realistas. 

b) pretensão de dar um caráter definitivamente brasileiro à nossa literatura, que julgavam por 
demais europeizadas. 

c) a necessidade de fazer crítica social, já que o realismo havia sido ineficaz nessa matéria. 
d) uma preocupação com o estudo e com a observação da realidade brasileira. 
e) aproveitamento estético do que havia de melhor na herança literária brasileira, desde suas 

primeiras manifestações. 
 
 

4. ENEM 2014 

Psicologia de um vencido 

Eu, filho do carbono e do amoníaco, 

Monstro de escuridão e rutilância, 

Sofro, desde a epigênese 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. 

 

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, 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 de  escuridão e rutilância” e “Influência má  dos  signos do zodíaco”. 

c) a seleção lexical emprestada do cientificismo, como se  lê em  “carbono e amoníaco”, 

“epigênesis da infância”, “frialdade inorgânica”, que restitui a visão naturalista do homem. 
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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 

 
 
5. São todas características do Pré-Modernismo, exceto: 

a) É considerada literatura pré-modernista tudo o que, nas primeiras décadas do século XX, 
problematiza a realidade social e cultural do Brasil. 

b) A busca por uma linguagem mais simples e coloquial é uma das preocupações dos 
escritores pré-modernistas, especialmente do escritor Lima Barreto, um de seus principais 
representantes. 

c) O período pré-modernista foi marcado pela convivência entre várias tendências artísticas, 
ocasionando uma espécie de sincretismo cultural. 

d) O Pré-Modernismo sobrepôs-se ao Parnasianismo, escola literária vigente em meados do 
século XX, gozando de amplo prestígio entre as camadas mais cultas da sociedade. 
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Gabarito 
1. A 

2. E 

3. C 

4. D 

5. D 
 
 


