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Pré-Modernismo e Vanguardas Europeias 

 

Resumo 

 

O pré-modernismo 

 O pré-modernismo pode ser considerado um período de transição entre os movimentos literários situados ao 

final do século XIX e início do século XX. Tal fato ocorre porque muitos autores daquele período passaram, 

aos poucos, a se aproximarem de uma inovação temática, formal e linguística (características essas que só 

se consolidarão na 1ª fase do Modernismo). No entanto, ao mesmo tempo, os autores ainda se sentiam 

presos a valores conservadores que marcaram o século XIX (como exemplo, a valorização da linguagem 

culta), por isso, a noção de transição. É muito importante observar como as obras pré-modernista começaram 

a inserir, nos textos em prosa, uma preocupação com a identidade nacional. 

  

Contexto histórico 

O contexto histórico liga-se diretamente à produção literária, pois os ideais daquela época contribuíram para 

a criação de textos com maior engajamento social. Além disso, tal período de transição começou próximo ao 

início do século XX e terminou em 1922, ano da Semana de Arte Moderna. Entre os acontecimentos históricos 

que motivaram uma maior preocupação social no âmbito literário, podemos destacar: A Revolta de Canudos 

(1896-97), A Revolta da Vacina (1904), a Greve dos Operários (1917) e o período da República Café Com Leite 

(1894- 1930). 

  

 

Imagem da Guerra de Canudos. Disponível em: http://www.grupoescolar.com/a/b/915D6.jpg. 
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Características do pré-modernismo 

Conheça os principais aspectos que marcaram o pré-modernismo: 

 a) Preocupação e denúncia social; 

b) Uso de dialetos regionais nas prosas; 

c) Linguagem coloquial; 

d) Foco na classe marginalizada; 

e) Foco na região Nordeste; 

f) Sincretismo literário; 

g) Romances com engajamento sociopolíticos; 

h) Interesse na realidade brasileira; 

i) Tendências deterministas (provindas do movimento Realista-Naturalista). 

  

Além disso, não podemos esquecer dos autores que mais se destacaram neste momento: na prosa, temos 

João do Rio, Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato. Já no âmbito da poesia, o 

autor Augusto dos Anjos se destaca por sua temática de cunho “orgânico”, fazendo alusão a micróbios, 

decomposição orgânica e seu tom de intensa melancolia e pessimismo. 

 

Textos de apoio 

Texto I 

[...] A entrada dos prisioneiros foi comovedora. [...] 

Os combatentes contemplavam-nos entristecidos. Surpreendiam-se, comoviam-se. O arraial, in extremis, 

punha-lhes adiante, naquele armistício, uma legião desarmada, mutilada, faminta e claudicante, num assalto 

mais duro que os das trincheiras em fogo. Custava-lhes admitir que toda aquela gente inútil e frágil saísse tão 

numerosa ainda dos casebres bombardeados durante três meses. Contemplando-lhes os rostos baços, os 

arcabouços esmirrados e sujos, cujos molambos em tiras não encobriam lanhos, escaras e escalavros – a 

vitória tão longamente apetecida decaía de súbito. Repugnava aquele triunfo. Envergonhava. Era, com efeito, 

contraproducente compensação a tão luxuosos gastos de combates, de reveses e de milhares de vidas, o 

apresamento daquela caqueirada humana – [...], entre trágica e imunda, passando-lhes pelos olhos, num 

longo enxurro de carcaças e molambos... 

Nem um rosto viril, nem um braço capaz de suspender uma arma, nem um peito resfolegante de campeador 

domado: mulheres, sem-número de mulheres, velhas espectrais, moças envelhecidas, velhas e moças 

indistintas na mesma fealdade, escaveiradas e sujas, filhos escanchados nos quadris desnalgados, filhos 

encarapitados às costas, filhos suspensos aos peitos murchos, filhos arrastados pelos braços, passando; 

crianças, sem-número de crianças; velhos, sem-número de velhos; raros homens, enfermos opilados, faces 

túmidas e mortas, de cera, bustos dobrados, andar cambaleante. [...] 
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[...] Uma megera assustadora, bruxa rebarbativa e magra [...] rompia, em andar sacudido, pelos grupos 

miserandos, atraindo a atenção geral. Tinha nos braços finos uma menina, neta, bisneta, tataraneta talvez. E 

essa criança horrorizava. A sua face esquerda fora arrancada, havia tempos, por um estilhaço de granada; de 

sorte que os ossos dos maxilares se destacavam alvíssimos, entre bordos vermelhos da ferida já cicatrizada… 

A face direita sorria. E era apavorante aquele riso incompleto e dolorosíssimo aformoseando uma face 

extinguindo-se repentinamente na outra [...]. 

 Aquela velha carregava a criação mais monstruosa da campanha. Lá se foi com seu andar agitante, [...] 

seguindo a extensa fila de infelizes… [...] 

 (CUNHA, Euclides da. Os sertões: campanha de Canudos. Edição Especial. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980.)  

  

Texto II 

Enfim, arrasada a cidadela maldita! Enfim, dominado o antro negro, cavado no centro de adusto sertão, onde 

o Profeta das longas barbas sujas concentrava a sua força diabólica, feita de fé e patifaria, alimentada pela 

superstição e pela rapinagem. 

 (BILAC, Olavo. Cidadela maldita. In: Vossa insolência: crônicas. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.) 

 

Texto III 

[...] a verdade nua manda dizer que entre as raças de variado matiz, formadoras da nacionalidade e metidas 

entre o estrangeiro recente e o aborígene de tabuinha no beiço, uma existe a vegetar de cócoras, incapaz de 

evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna [preguiçosa], nada a põe de pé. [...] 

Jeca Tatu é um piraquara [caipira] do Paraíba, maravilhoso epítome [resumo] de carne onde se resumem 

todas as características da espécie. De pé ou sentado as idéias se lhe entramam, a língua emperra e não há 

de dizer coisa com coisa. 

De noite, na choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para "aquentá-lo", imitado da mulher e da prole. 

 Para comer, negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo de foice, fazê-lo noutra posição será 

desastre infalível. Há de ser de cócoras. [...] 

 [...] 

Pobre Jeca Tatu! Como és bonito no romance e feio na realidade! 

Jeca mercador, Jeca lavrador, Jeca filósofo... 

Seu grande cuidado é espremer todas as consequências da lei do menor esforço - e nisto vai longe. [...] 

Um terreirinho descalvado rodeia a casa. O mato o beira. Nem árvores frutíferas, nem horta, nem flores - nada 

revelador de permanência. 

Há mil razões para isso; porque não é sua a terral porque se o "tocarem" não ficará nada que a outrem 

aproveite; porque para frutas há o mato; porque a "criação" come; porque… [...] 

"Não paga a pena". 

Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra atravessada de fatalismo e modorra. Nada 

paga a pena. Nem culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. 

(LOBATO, Monteiro. Urupês. 37 ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.) 
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As vanguardas europeias 
 O continente europeu sempre foi visto, nos séculos XVII, XVIII e XIX, como o “berço” das maiores criações 

artísticas. No entanto, muitos artistas sentiam-se presos a moldes tradicionais e há, então, a necessidade de 

criar uma arte que contemplasse a liberdade de expressão e a criatividade dos artistas, numa tentativa de 

combater a arte mimética. Surgem, assim, as vanguardas europeias.   

  

O termo vanguarda vem de uma expressão militar, que indica “quem vem à frente”, quem toma a posição 

inicial. Tal noção faz com que compreendamos melhor o intuito dessas inovações artísticas e a sua vontade 

de romper com tudo aquilo que era considerado arcaico. 

  

É importante dizer que essas correntes não aconteceram no Brasil, mas impulsionaram os autores, músicos 

e artistas da terra tupiniquim a reformularem a visão que esses tinham sobre a arte e, ainda, divulgarem suas 

novas ideias e percepções a partir da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, em 1922. 

  

Veja, a seguir, as vanguardas mais marcantes daquele período e que, ainda hoje, inspiram inúmeros artistas: 

  

Cubismo: 

 corrente voltada à valorização de imagens simbolizadas a partir de formas geométricas, imagens 

fragmentadas, de modo a fomentar uma visão mais perspectivada.  O maior representante do Cubismo, sem 

dúvidas, é Pablo Picasso. 

  

 
Guernica, de Pablo Picasso  

  

  

http://lounge.obviousmag.org/uma_proposta_irrecusavel/2015/03/a-triste-historia-de-guernica-a-obra-prima-de-pablo-picasso.html.jpg?v=20151117202932
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Dadaísmo: 

Corrente mais radical, mostra-se totalmente contrária a todas as influências artísticas da tradição. Utiliza 

imagens de forma que incitem ao deboche, ao humor, a instabilidade do interlocutor. O dadaísmo surgiu a 

partir do medo e insegurança provocados pela Primeira Guerra Mundial. Os nomes mais marcantes são 

Marchel Duchamp, Tristan Tzara e Hugo Ball. 

 

 
Meme da internet com influência dadá. Disponível em: http://s3-sa-east-1.amazonaws.com/descomplica-blog/wp-

content/uploads/2014/10/mona-1.jpg. 

  

Expressionismo:  

Corrente voltada à expressão do mundo interior do artista. Presença de imagens que deformam a realidade e 

valorização do caráter subjetivo. Destaque para Van Gogh, Paul Klee e Edvard Munch. 

 

 
Auto retrato, de Vincent Van Gogh 
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Futurismo:  

Corrente influenciada pelas ações progressivas e futuristas da época, valorização da cor cinza e dos 

automóveis e aviões. Os principais artistas são Fillippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni e Giacomo 

Balla. 

 
Velocidade do automóvel, de Giacomo Balla 

 

Surrealismo:  

Corrente com influência onírica, arte que mistura a realidade com o irreal, o fictício. O principal artista é 

Salvador Dalí. 

 
A tentação de Santo Antonio, de Salvador Dalí 

 

Perceba que todas essas correntes se diferem entre si, o que mostra a importância da consolidação de 

liberdade de expressão de cada artista. As vanguardas terão grande influência no movimento Modernista do 

século XX, pois irá engajar os autores literários a romperem com a arte conservadora e implantarem diferentes 

perspectivas e temáticas, adaptando à realidade nacional. 
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Exercícios 

 

1. (UFRRJ) 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) Desejo de compreender a complexa realidade nacional. 

b) nacionalismo ufanista e exagerado, herdado do Romantismo. 

c) resgate de padrões estéticos e metafísicos do Simbolismo. 

d) nacionalismo utópico e exagerado, herdado do Parnasianismo. 

e) subjetivismo poético, tão bem representado pelo protagonista. 
  

 

2. (Enem) 
  

 
Fernand Léger, artista francês envolvido com o movimento cubista, tinha como princípio transformar 

imagens em figuras geométricas, especialmente cones, esferas e cilindros. A obra apresentada mostra 

o homem em uma alusão à Revolução Industrial e ao pós I Guerra Mundial e explora 

a) as formas retilíneas e mecanizadas, sem valorização da questão espacial. 

b) as formas delicadas e sutis, para humanizar o operário da indústria têxtil. 

c) a força da máquina na vida do trabalhador pelo jogo de formas, luz/sombra. 

d) os recursos oriundos de um mesmo plano visual para dar sentido a sua proposta. 

e) a forma robótica dada aos operários, privilegiando os aspectos triangulares. 
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3. (Enem) O pintor espanhol Pablo Picasso (1881–1973), um dos mais valorizados no mundo artístico, 

tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à 

pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes 

Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos EUA e instalando-se no MoMA, de onde sairia 

apenas em 1981. 
 

 
PICASSO, P. Guernica. Óleo sobre tela. 349 × 777 cm. Museu Reina Sofia, Espanha, 1937. Disponível em: 

http://www.infoescola.com/pintura/guernica/. Acesso em: 05 ago. 2013. 

 

Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: 

a) painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à 

realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. 

b) horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o  espectador 

nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. 

c) uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o 

volume, a perspectiva e a sensação escultórica. 

d) esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a 

serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. 

e) uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma 

fotográfica livre de sentimentalismo. 
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4. (Enem) 

 

 

O Surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. 

René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do 

Surrealismo presente nessa pintura é o(a): 

a) justaposição de elementos díspares, observada na imagem do homem no espelho. 

b) crítica ao passadismo, exposta na dupla imagem do homem olhando sempre para frente. 

c) construção de perspectiva, apresentada na sobreposição de planos visuais. 

d) processo de automatismo, indicado na repetição da imagem do homem. 

e) procedimento de colagem, identificado no reflexo do livro no espelho. 
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5. (Enem) 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. 

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. 
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6. (Enem) Negrinha 
 

Negrinha era uma pobre órfã de sete anos. Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos ruços e 

olhos assustados. 

Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, 

sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. 

Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, amimada dos padres, com lugar certo na igreja 

e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de balanço na sala 

de jantar), ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma 

virtuosa senhora em suma – “dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral”, dizia 

o reverendo. 

Ótima, a dona Inácia. 

Mas não admitia choro de criança. Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. 

[...] 

A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de 

escravos – e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e zera ao regime novo – essa indecência 

de negro igual. 

  
LOBATO, M. Negrinha. In: MORICONE, I. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000 

(fragmento). 

 
A narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se, 
no contexto, pela 

a) falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. 

b) receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. 

c) ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. 

d) resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. 

e) rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. 
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7. (Enem) Texto 1 

O Morcego 

Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. 

Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 

Na bruta ardência orgânica da sede, 

Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 

 

"Vou mandar levantar outra parede..." 

Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 

E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 

Circularmente sobre a minha rede! 

 

Pego de um pau. Esforços faço. Chego 

A tocá-lo. Minh'alma se concentra. 

Que ventre produziu tão feio parto?! 

 

A Consciência Humana é este morcego! 

Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 

Imperceptivelmente em nosso quarto! 
ANJOS, A. Obra Completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1994. 

 
Texto 2 
O lugar-comum em que se converteu a imagem de um poeta doentio, com o gosto do macabro e do 

horroroso, dificulta que se veja, na obra de Augusto dos Anjos, o olhar clínico, o comportamento 

analítico, até mesmo certa frieza, certa impessoalidade científica.  
CUNHA, F. Romantismo e modernidade na poesia. Rio de Janeiro:Cátedra, 1988 (adaptado). 

 
Em consonância com os comentários do texto 2 acerca da poética de Augusto dos Anjos, o poema O 
morcego apresenta-se, enquanto percepção do mundo, como forma estética capaz de: 

a) reencantar a vida pelo mistério com que os fatos banais são revestidos na poesia. 

b) expressar o caráter doentio da sociedade moderna por meio do gosto pelo macabro. 

c) representar realisticamente as dificuldades do cotidiano sem associá-lo a reflexões de cunho 
existencial. 

d) abordar dilemas humanos universais a partir de um ponto de vista distanciado e analítico acerca 
do cotidiano. 

e) conseguir a atenção do leitor pela inclusão de elementos das histórias de horror e suspense na 
estrutura lírica da poesia. 
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8.  (Enem) 

 

O quadro Les Demoiselles d’Avignon (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética 

clássica e a revolução da arte no início do século XX. Essa nova tendência se caracteriza pela 

a) pintura de modelos em planos irregulares. 

b) mulher como temática central da obra. 

c) cena representada por vários modelos 

d) oposição entre tons claros e escuros. 

e) nudez explorada como objeto de arte. 
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9. (UNESP) A peça Fonte foi criada pelo francês Marcel Duchamp e apresentada em Nova Iorque em 

1917. 

 

 

 

A transformação de um urinol em obra de arte representou, entre outras coisas, 

a) a alteração do sentido de um objeto do cotidiano e uma crítica às convenções artísticas então 

vigentes. 

b) a crítica à vulgarização da arte e a ironia diante das vanguardas artísticas do final do século XIX. 

c) o esforço de tirar a arte dos espaços públicos e a insistência de que ela só podia existir na 

intimidade. 

d) a vontade de expulsar os visitantes dos museus, associando a arte a situações constrangedoras. 

e) o fim da verdadeira arte, do conceito de beleza e importância social da produção artística. 
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10.  (Enem) 

 

Jornal Zero Hora, 2 mar. 2006. 

Na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto: os traços reconstroem uma 

cena de Guernica, painel de Pablo Picasso que retrata os horrores e a destruição provocados pelo 

bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de carnaval, recebe 

destaque a figura do carro, elemento introduzido por lotti no intertexto. Além dessa figura, a 

linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao 

explorar 

a) uma referência ao contexto, “trânsito no feriadão”, esclarecendo-se o referente tanto do texto de 

Iotti quanto da obra de Picasso. 

b) uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal “é”, evidenciando-se a 

atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. 

c) um termo pejorativo, “trânsito”, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente tanto 

em Guernica quanto na charge. 

d) uma referência temporal, “sempre”, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em 

Guernica quanto na charge. 

e) uma expressão polissêmica, “quadro dramático”, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao 

contexto do trânsito brasileiro. 
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Gabarito 

 

1. A 

Durante o período de transição conhecido como pré-modernismo, os autores enfrentaram mudanças em 

suas temáticas, níveis formais e características que somente se consolidaram na 1 geração modernista. 

Entretanto, é nesse momento que os autores começam a inserir uma preocupação com a identidade 

nacional em seus textos. 

 

2. C 
Ao analisarmos a obra, podemos ver que os operários retratados estão mecanizados, logo há uma 
preocupação em mostrar a máquina na vida do trabalhador.  

 
3. A 

Não há perspectiva clássica, não há mesmo plano ou falta de emoção, a objetividade não é marca 
principal dessa obra.  

 
4. A 

A imagem sugerida pelo espelho parece desafiar a lógica, o que vem a ser uma marca característica dessa 
vanguarda. 

 
5. D 

Apesar de se voltar para a mudança e modernização, os pré-modernistas estavam ainda presos aos 

modelos estéticos e formais de seus movimentos antecessores.  

 

6. D 

A questão atenta para a contradição entre a ideia de que a Senhora era boa e bem vista aos olhos dos 

outros, mas versava na arte da tortura, por ser herança do período escravocrata.  

 

7. D 

Baseando-se no texto 2, tem-se a análise de que Augusto dos Anjos teve sua criação de olhar clínico, 

analítico e frio com certa impessoalidade científica omitido/escondido pela imagem que recebeu de poeta 

com gosto pelo macabro. 

 

8. A 

A pintura de mulheres em posições geometricamente irregulares e a presença de máscaras africanas 

representam o rompimento com a estética clássica e realista. 

 
9. A 

O Dadaísmo tinha como objetivo a ressignificação de objetos/palavras; retiradas de seu lugar comum, 
eram críticas às convenções vigentes. 

 
10. E 

“quadro dramático” se refere metaforicamente à dificuldade do trânsito e remete à característica 
dramática da obra de Picasso, por retratar os horrores da guerra. 

 

 

 

 


