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► 2ª Fase do MODERNISMO: década de 1930

I) Contexto histórico: crise no campo / industriais na política /
ascensão do nazifascismo / ditadura Vargas / comunismo /
politização dos intelectuais

II) Palavras-chave: reconstrução / crítica social / regionalismo

III) Temas: denúncia social / ciclo da seca / ciclo da cana-de-
açúcar / conflitos humanos

IV) Características quanto à forma: equilíbrio entre a tradição
e o espírito modernista da 1ª fase

V) Autores: José Américo de Almeida (A Bagaceira) / Graciliano
Ramos / Rachel de Queiroz / Jorge Amado / Érico Veríssimo
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“Mas o impacto maior sobre a crítica e o público foi devido a um
tipo oposto de narrativa, o chamado ‘romance nordestino’,
geralmente orientado por um realismo de corte naturalista e
ancorado nos aspectos regionais. Portanto, foi até certo ponto
uma retomada do regionalismo, mas sem pitoresco e com
perspectiva diferente, pois o homem pobre do campo e da cidade
apareciam, não como objeto, mas, finalmente, como sujeito, na
plenitude da sua humanidade. Isso, devido a uma consciência
crítica que torna a maioria desses autores verdadeiros radicais
por meio da literatura.”

(Antonio Candido – Iniciação à Literatura Brasileira)
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I) Graciliano Ramos

►Estilo: “Graciliano Ramos abominava o Modernismo e a
vanguarda em geral; tendo-se formado pela leitura dos grandes
autores do passado, era inflexível quanto à correção gramatical e
à normalidade da escrita. Pode-se dizer que nele a modernidade
está no refinamento da tradição e na capacidade de reduzir o real
às suas linhas essenciais, contrariando o ‘culto da forma’ e as
elegâncias acadêmicas.” (Antonio Candido. Iniciação à Literatura
Brasileira)

► Composição do romance e dos personagens: “Para sermos
completamente humanos, necessitamos estudar as coisas
nacionais, estudá-las de baixo para cima.
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Não podemos tratar convenientemente das relações sociais e
políticas, se esquecemos a estrutura econômica da região que
desejamos apresentar em livro.(...) Admitimos sem esforço a
desonestidade e a loucura, mas precisamos saber por que elas
existem, não queremos que sejam presentes do escritor às
personagens.O romancista não é nenhum deus para tirar criaturas
vivas da cabeça. Romanceando por exemplo o crime e a loucura,
está visto que ele deve visitar os seus heróis na cadeia e no
hospício, mas, se quiser realizar obra completa, precisa conhecê-
los antes de chegar aí, acompanhá-los na fábrica ou na loja, no
escritório ou no campo de plantação. Necessariamente o ofício
dos seus homens deve ter contribuído para que as coisas se
passassem desta ou daquela forma”. (G. Ramos. Linhas Tortas.)
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a) Vidas Secas

“Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O
menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão.

— Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai.
Não obtendo resultado, fustigou-o com a bainha da faca de

ponta. Mas o pequeno esperneou acuado, depois sossegou,
deitou-se, fechou os olhos. (...) Como isto não acontecesse,
espiou os quatro cantos, zangado, praguejando baixo.

A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso salpicado de
manchas brancas que eram ossadas. O voo negro dos urubus
fazia círculos altos em redor de bichos moribundos.

— Anda, excomungado.
O pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou matá-lo. (...)
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Pelo espírito atribulado do sertanejo passou a ideia de
abandonar o filho naquele descampado. (...) Sinha Vitória estirou
o beiço indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns
sons guturais que estavam perto. Fabiano meteu a faca na
bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do
menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio
como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena.
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato. Entregou a
espingarda a sinhá Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se,
agarrou os bracinhos que lhe caíam sobre o peito, moles, finos
como cambitos. Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou de
novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. E a
viagem prosseguiu, mais lenta, mais arrastada, num silêncio
grande.”


