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Modernismo – 3ª fase - Prosa

► 3ª Fase do MODERNISMO: décadas de 40 e 50

I) Contexto histórico: fim da II Guerra Mundial - bomba atômica
/modernização / americanização / cultura de massa / início da
liberação feminina

II) Palavras-chave: crítica social / experimentação linguística /
vanguarda / universalismo

III) Temas: sertão / existencialismo / papel social da mulher

IV) Autores: Guimarães Rosa (sertão) e Clarice Lispector
(capital)
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I) Guimarães Rosa : características

a) Reflexão sobre o estar-no-mundo

b) Oralidade: arcaísmos / regionalismos / neologismos

“Mas ele [Guimarães Rosa] superou os perigos e elaborou a
matéria regional com um senso transfigurador, que fez dos
seus livros maduros experiências de vanguarda dentro de um
temário tradicional. (...) foi capaz de fundir a perspectiva local do
regionalismo com os meios técnicos das vanguardas, para chegar
a uma escrita original e integrada, a cujo respeito pode-se falar
de super-regionalismo (por analogia com “surrealismo”).

(Antonio Candido. Iniciação à Literatura Brasileira)
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Ex.1: Trecho inicial de Grande Sertão: veredas.

“— Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de
homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no
baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto;
desde mal em minha mocidade.

(...) O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não
seja: que situado sertão é por os campos-gerais a fora a dentro,
eles dizem, fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia.
Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito
sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divulga: é onde os
pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze
léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive
seu cristo-jesus, arredado do arrocho de autoridade.”
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Ex.2: Trecho de “Se eu seria personagem” (Tutameia)

Note-se e medite-se. Para mim mesmo, sou anônimo; o mais
fundo de meus pensamentos não entende minhas palavras; só
sabemos de nós mesmos com muita confusão.

Titolívio Sérvulo, esse, devia ser meu amigo. Ativo, atilado em
ações, néscio nos atos; réu de grandes dotes faladores. Cego como
duas portas. Me mostrou Orlanda — reto trouxe-ma à atual
atenção. Algo a isso o obrigasse, acho. Só a fé me vive. Sou da
soldadesca de algum general. Todo soldado tem um pouquinho de
chumbo.

Depois de drinque inconsiderado, em amena tarde, que muito
me esquece. — “Feia, frívola, antipática...” — T. impôs. Aceitei sem
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aceno. Nela eu não reparara, olhava-a indiferente como gato ante
estátua, como o belo é oblíquo.

Não dessa feita. Porque ela não surgira apenas: desenhou-se
e terna para mim. Além de linda — incomparável — a raridade da
ave. Se cada uma pessoa é para outra-uma pessoa? Só ela me
saltava aos olhos.

Fixe-se porém que ninha ou baga eu não disse, guardei-me de
apreciação. Sou tímido. Vejo, sinto, penso, não minto. Me fecho.
Eu, que não vou nem venho. Tenho a ilusão na mão. Nasci para
cristão ou sábio, quisera ser.

E vai, senão, que T., colado a mim, em ímpeto não inédito se
desdisse: — “Boa, fina, elegante!” — de feliz grito, precipitando-
se na matéria do quadro. Dava-lhe o quê? Indaguei-me como.
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II) Clarice Lispector: características

a) Reflexão sobre a mulher na sociedade / metalinguagem

b) Fluxo de pensamento

“[Clarice] trouxe algo novo à literatura brasileira, pela
capacidade de elevar a descrição das coisas e dos estados de
espírito a um nível radioso de expressividade, como se dos fatos
mais simples brotasse a cada instante o indefinível. A força desta
escritora parece estar na capacidade de manipular os detalhes,
que vão se juntando para formar a narrativa e sugerir o mundo,
sem que haja necessidade de uma estruturação rigorosa.”

(Antonio Candido. Iniciação à Literatura Brasileira)
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Ex.1: “O que é o que é?” (em A descoberta do mundo).

Se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem
não gosto — como se chama o que sinto? Uma pessoa de quem
não se gosta mais e que não gosta mais da gente — como se
chama essa mágoa e esse rancor? Estar ocupado, e de repente
parar por ter sido tomado por uma desocupação beata, milagrosa,
sorridente e idiota — como se chama o que se sentiu? O único
modo de chamar é perguntar: como se chama? Até hoje só
consegui nomear com a própria pergunta. Qual é o nome? e é
este o nome.
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Ex.1: Trecho de “A imitação da rosa” (em Laços de família).

“Mas não tinha verdadeiramente tempo de dormir agora, nem
sequer de tirar um cochilo — pensou vaidosa e com falsa
modéstia, ela era uma pessoa tão ocupada! sempre invejara as
pessoas que diziam ‘não tive tempo’ e agora ela era de novo uma
pessoa tão ocupada: iam jantar com Carlota e tudo tinha que
estar ordeiramente pronto, era o primeiro jantar fora desde que
voltara e ela não queria chegar atrasada, tinha que estar pronta
quando... bem, eu já disse isso mil vezes, pensou encabulada.
Bastaria dizer uma só vez: ‘não queria chegar atrasada’ — pois
isso era motivo suficiente: se nunca suportara sem enorme
vexame ser um transtorno para alguém, agora então, mais que
nunca, não deveria...”


