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RESUMO 
 

Introdução: O presente trabalho visa contribuir com a compreensão do período literário 

brasileiro Modernismo, que ocorreu no início do século XX, abrangendo características 

europeias, trazidas em um primeiro momento por Mario de Andrade ao Brasil, chamadas de 

vanguardas. A partir dessas vanguardas, os autores brasileiros buscaram inovar suas obras, 

utilizando novas maneiras de escrita e de expressão. Esses novos trabalhos tiveram grande 

impacto sobre a sociedade da época. Isso ocorreu por conta de que os novos pensamentos não 

atendiam às expectativas das estéticas literárias já existentes. Objetivo: Apresentar as 

principais características do período do Modernismo no Brasil, bem como mostrar sua 

influência sobre a sociedade da época em que ocorreu. Metodologia: Primeiro será feito um 

questionamento aos estudantes para verificar o que entendem por Modernismo. Na sequência 

será feita uma exposição oral das características do período literário, com o apoio de slides, 

também serão passados pequenos vídeos sobre o Modernismo. Após serão selecionados 

alguns poemas de autores característicos do período, e distribuídos aos estudantes, os quais 

irão declamá-los na sala, que estará decorada com elementos do Modernismo, à luz de velas. 

Por fim, após as declamações dos estudantes, será explicada a relação dos poemas com a 

sociedade da época do período. Resultados: Espera-se que os estudantes compreendam o 

período literário do Modernismo, e que conheçam os principais autores e suas obras, bem 

como as influências na sociedade da época, mudando a forma de expressão. Conclusão: 

Afirma-se, segundo alguns autores, a significação desse período literário para o século XX, 

dado o grande impacto das mudanças nas técnicas, maneiras de escrita e de expressão geradas 

pelo Modernismo. As estéticas literárias dos períodos anteriores seguiam determinados 

padrões fixos, que, de certa forma freavam os pensamentos dos autores. Sendo assim, o 

Modernismo chegou para proporcionar liberdade de expressão, abrangendo aspectos 

inovadores, realçando as obras artísticas e literárias. Por isso, verifica-se a importância do 

estudo desse período que foi considerado especialmente brasileiro.     
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