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➢ CRÍTICA SOCIAL DO ROMANCE DE 1930 
                
              A seca, a miséria e o descaso das 
autoridades políticas na região nordestina 
trouxeram à tona uma dura realidade, que autores 
dessa geração expuseram em forma de romances 
regionalistas, nos quais descreviam enfaticamente 
o caráter pitoresco da região retratada. O 
regionalismo, o coloquialismo e um padrão menos 
formal da língua deram mais vida e realidade aos 
personagens e atribuíram-lhes voz própria. 
              Em 1928, foi publicado A bagaceira, de 
José Américo de Almeida, inaugurando o período. 
Seus principais autores são: Graciliano Ramos, José 
Lins do Rego e Rachel de Queiroz. 
 

Graciliano Ramos (1892-1953) 

 

• Principal expoente dessa geração de 
romancistas. 

• Seu primeiro livro, em 1933, foi Caetés, mas 
foram os romances São Bernardo (1934) e 
Angústia (1936) que o consagraram. São os 
primeiros romances em primeira pessoa, 
com o uso de narrador-protagonista. 

• Enfoca a trajetória da degradação humana. 

• Em seu livro Vidas secas (1938), retrata a 
história de retirantes que lutam para 
sobreviver. 

• O autor escreveu dois livros de contos, A 
terra dos meninos pelados (1939) e 
Alexandre e outros heróis (1962), e dois 
livros de memórias, Infância (1945) e 
Memórias do cárcere (1953), este último 
enquanto esteve preso pelo regime 
ditatorial de Getúlio Vargas. 

 

 
 

José Lins do Rego (1901-1957) 

 

• Imprimiu forte teor de denúncia social aos 
seus romances. 

• Retratou a decadência rural ligada à cana-
de-açúcar na derrocada dos engenhos. 

• Romances pertencentes ao ciclo da cana-de 
–açúcar: Menino do engenho (1932), 
Doidinho (1933), Banguê (1934) Usina 
(1936) e Fogo morto (1943), pelos quais se 
tornou conhecido. 

• No ciclo do cangaço, misticismo e seca, 
estão os romances Pedra bonita (1938) e 
Cangaceiros (1953), nos quais o autor 
retratou a temática do cangaço nordestino. 
 

 
 
 

Rachel de Queiroz (1910-2003) 
 

• Primeiro romance, O Quinze, foi publicado 
em 1930. 

• Causou aceitação por parte dos inovadores 
e assombro por ser publicado por uma 
jovem mulher. 

• Ao lado de Vidas secas, O Quinze é o 
romance mais contundente sobre a dura 
realidade do sertanejo. 

• Primeira mulher a ocupar uma cadeira na 
Academia Brasileira de Letras. 

• Intensa publicação literária, Memorial de 
Maria Moura (1992) é um dos seus livros 
mais conhecidos. 
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➢ ROMANCE DE 1930: JORGE AMADO E 
ÉRICO VERÍSSIMO 

                 
                 Dois autores de destaque na renovação 
do romance brasileiro da década de 1930 foram 
Jorge Amado e Érico Veríssimo, com produções de 
forte crítica social e que retratam a realidade em 
que vivem seus personagens. 
 

Jorge Amado (1912-2001) 

• Deixou uma extensa obra, traduzida em 
diversos países. 

• Inúmeras adaptações para a televisão e 
para o cinema. 

• Produção literária em duas vertentes: os 
romances sociais, sendo o mais conhecido 
deles Capitães de areia (1938), e os 
romances de costumes, entre eles Terras 
do sem fim (1942) e Gabriela cravo e 
canela (1958). 

• Linguagem simples e marcada pela 
oralidade. 

• Foco na população marginalizada. 

• Panorama socioeconômico, político e 
cultural de Salvador e do sul da Bahia. 
 

 
 
 

Érico Veríssimo ( 1905-1975) 

• Sua obra pode ser dividida em duas etapas: 
✓ a primeira, urbana, da qual fazem parte, 

entre outros, os romances Clarissa (1933) 
e E o resto é o silêncio (1943) 

✓ a segunda , mais regionalista, dos pampas 
gaúchos, da qual faz parte o épico O tempo 
e o vento, uma trilogia dividida em O 
continente (1949), O retrato (1951) e O 
arquipélago (1961) 

• Na primeira etapa, a temática do autor foi 
a do ser humano no embate com as 
questões provocadas pela vida nas grandes 
cidades, no caso, Porto Alegre, que passou 
por um processo de industrialização, 
refletindo na vida das pessoas. 

• Na segunda etapa, a preocupação do autor 
voltou-se para questões ligadas às origens 
e à formação do Rio Grande do Sul. 
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