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OS SERTÕES – Euclides da Cunha SEMANA DE ARTE MODERNA
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 O Brasil do final do século XIX e início do século XX vivia os primeiros
anos da República e era marcado por contrastes, isto é, diversos Brasis.

 As diferenças sociais eram profundas não só entre o litoral e o interior,
ou entre o Sul e o Nordeste.

 As desigualdades se agravavam: os ricos festejavam os avanços técnicos
e científicos; os pobres sucumbiam nos subúrbios sem moradia e
morriam de diversas doenças em razão das péssimas condições de
higiene e saúde.
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 No início do século XX, a literatura brasileira atravessou um período de
transição: presença das tendências artísticas da segunda metade do
século XIX, e preparos para a grande renovação modernista.

 O interesse pela realidade brasileira: autores voltados para o dia a dia dos
brasileiros (viés social) – campo, cidade e subúrbios.

 Em busca de uma linguagem mais simples e coloquial, provocando
choque nos meios acadêmicos conservadores e parnasianos.
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● Transição cultural.
● Não é Escola Literária.
● Resíduos culturais do séc. XIX: 

Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo …

● Busca de novas formas de expressão.
● Redescoberta e reinterpretação social do Brasil:

País doente, pobre, ignorado e esquecido.
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a) embora os autores pré-modernista ainda estivessem presos aos modelos
do romance realista-naturalista e de poesia simbolista já se evidenciavam
certas novidades essenciais de resgate do Romantismo.

b) a completa falta de interesse pela realidade brasileira distingue as
produções da época dos modelos literários vigentes, realistas-naturalistas,
que eram essencialmente voltados à realidade brasileira.

01) Sobre a produção literária desenvolvida à época do período
Pré-Modernismo, entendemos que
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c) Tanto na prosa de Machado de Assis e Aluísio Azevedo quanto na poesia dos
parnasianos e simbolistas, havia um interesse em analisar a realidade brasileira
que foi continuada pelos escritores pré-modernistas.

d) aos escritores pré-modernistas não interessavam os assuntos cotidianos do
brasileiro comum. Eles estavam mais voltados para o subjetivismo.

e) A busca de uma linguagem mais simples e coloquial, embora não se verifique
essa preocupação na obra de todos os pré-modernistas, esse aspecto é muito
evidente em Lima Barreto.
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