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10 Riquezas Literárias Brasileiras  

O Brasil é um país que está passando por uma série de problemas econômicos, sociais, entre 

outros. 

Mas podemos perceber que ainda é um país cheio de riquezas artísticas. 

Temos grandes pintores, escritores, músicos, entre outros, que são conhecidos mundialmente.  

A seguir 10 artistas e obras brasileiras muito conhecidas: 

 

Oswald de Andrade 

Vamos começar com o mais velho da lista. 

José Oswald de Sousa Andrade nasceu em São Paulo 11 de janeiro de 1890, e morreu em 22 de 

outubro de 1954. 

Um dos mais importantes introdutores do Modernismo no Brasil, foi o autor dos dois mais 

importantes manifestos modernistas, o Manifesto da Poesia Pau-Brasil e o Manifesto Antropófago, bem 

como do primeiro livro de poemas do modernismo brasileiro afastado de toda a eloquência romântica, 

Pau-Brasil. 

Ele também foi classificado como um polemista.  Nesse aspecto não só os seus escritos como as 

suas aparições públicas serviram para moldar o ambiente modernista da década de 1920 e de 1930. 

Na sua busca por um caráter nacional (ou falta dele, que Mário de Andrade mostra em 

Macunaíma),Oswald, porém, foi muito além do pensamento romântico, diferentemente de outros 

modernistas. Nos anos vinte, Oswald voltou-se contra as formas cultas e convencionais da arte. 

Fossem elas o romance de ideias, o teatro de tese, o naturalismo, o realismo, o racionalismo e o 

parnasianismo (por exemplo Olavo Bilac). Interessaram-lhe, sobretudo, as formas de expressão ditas 

ingênuas, primitivas, ou um certo abstracionismo geométrico latente nestas, a recuperação de 

elementos locais, aliados ao progresso da técnica. 

As ideias de Oswald de Andrade influenciaram também diversas áreas da criação artística: na 

música, o tropicalismo; na poesia, o movimento dos concretistas; e no teatro, grupos como Teatro 

Oficina. 
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Principais obras: 

 1925: Pau-Brasil - Poesia 

 1927: Primeiro Caderno do Aluno de Poesia Oswald de Andrade - Poesia 

 1922-1934: Os Condenados (trilogia) - Romance 

 1924: Memórias Sentimentais de João Miramar - Romance 

 1916: Mon Coeur Balance - Leur Âme - Histoire de La Fille Du Roi (parceria com Guilherme de 

Almeida) - Teatro 

 1934: O Homem e o Cavalo - Teatro 

 1911 a 1918: O Pirralho, periódico literário, político e de humor. - Outros  

 1954: Um homem sem profissão. Memórias e confissões. I. Sob as ordens de mamãe, com capa 

de Nonê e prefácio de Antonio Cândido. – Outro.  

 
Carlos Drummond De Andrade 

 
Carlos Drummond de Andrade nasceu no dia 31 de outubro de 1902 e morreu no dia 17 de agosto 

de 1987. 

Nasceu em Itabira, Minas Gerais, foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos 

o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda 

geração do Modernismo brasileiro. 
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Poesias 

 Alguma Poesia (1930) 

 Brejo das Almas (1934) 

 Sentimento do Mundo (1940) 

 José (1942) 

 A Rosa do Povo (1945) 

 Novos Poemas (1948) 

 Claro Enigma (1951) 

 Fazendeiro do Ar (1954) 

 

Candido Portirari 

Candido Torquato Portinari nasceu dia 29 de dezembro de 1903 e morreu dia 6 de fevereiro de 

1962. foi um artista plástico brasileiro. Portinari pintou quase cinco mil obras de pequenos esboços e 

pinturas de proporções padrão, como O Lavrador de Café, até gigantescos murais, como os painéis 

Guerra e Paz, presenteados à sede da ONU em Nova Iorque em 1956, e que, em dezembro de 2010, 

graças aos esforços de seu filho, retornaram para exibição no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Portinari é considerado um dos artistas mais prestigiados do Brasil e foi o pintor brasileiro a alcançar 

maior projeção internacional. 

Algumas obras: 

 Os Milagres de Nossa Senhora; 

 Via Sacra (composta de 14 quadros); 

 Jesus e os Apóstolos; 

 A Sagrada Família; 

 Fuga para o Egito; 

 O Batismo; 

 Martírio de São Sebastião; 
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 Os Retirantes. 

 

 

(releitura do quadro os retirantes de Candido portinari) 

 

Rachel de Queiroz 
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Nasceu em 17 de novembro 1910 em Fortaleza, Ceara, e morreu no dia 4 de novembro de 2003. foi 

uma tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista prolífica e importante dramaturga brasileira.  

Autora de destaque na ficção social nordestina. Foi a primeira mulher a ingressar na Academia 

Brasileira de Letras. Em 1993, foi a primeira mulher galardoada com o Prêmio Camões. Ingressou na 

Academia Cearense de Letras no dia 15 de agosto de 1994, na ocasião do centenário da instituição. 

Obras 

 O quinze, romance 1930, tradução francesa com o título "L'année de la grande sécheresse", 

Stock, Paris, 1986, ISBN 2-234-01933-8 

 João Miguel, romance (1932) 

 Caminho de pedras, romance (1937) 

 As Três Marias, romance (1939) 

 A donzela e a moura torta, crônicas (1948) 

 O galo de ouro, romance (folhetins na revista O Cruzeiro, 1950) 

 Lampião - peça de teatro (1953) 

Jorge Amado 

 

Nasceu em Itabuna, Bahia em 10 de agosto de 1912, e morreu dia 6 de agosto de 2001. foi um dos 

mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos. Integrou os quadros da 

intelectualidade comunista brasileira desde o final da primeira metade do século XX - ideologia 
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presente em várias obras, como a retratação dos moradores do trapiche baiano em Capitães da Areia, 

de 1937. 

Jorge é o autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Verdadeiros sucessos como 

Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela, Cravo e Canela e 

Tereza Batista Cansada de Guerra foram criações suas. A obra literária de Jorge Amado – 49 livros, ao 

todo – também já foi tema de escolas de samba por todo o País. Seus livros foram traduzidos em 80 

países, em 49 idiomas, bem como em braille e em fitas gravadas para cegos.  

Jorge foi superado, em número de vendas, apenas por Paulo Coelho. Mas em seu estilo - o romance 

ficcional -, não há paralelo no Brasil. Em 1994, a sua obra foi reconhecida com o Prémio Camões. 

Obras 

 O País do Carnaval, romance (1931) 

 Cacau, romance (1933) 

 Suor, romance (1934) 

 Jubiabá, romance (1935) 

 Mar morto, romance (1936) 

 A estrada do mar, poesia (1942) 

Zélia Gattai 
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Zélia Gattai Amado de Faria nasceu em São Paulo dia 2 de julho de 1916, e morreu em Salvador 

Bahia em 17 de maio de 2008. foi uma escritora, fotógrafa e memorialista (como ela mesma preferia 

denominar-se) brasileira, tendo também sido expoente da militância política nacional durante quase 

toda a sua longa vida, da qual partilhou cinquenta e seis anos casada com o também escritor Jorge 

Amado, até a morte deste. 

Aos 63 anos de idade, começou a escrever suas memórias. O livro de estreia, Anarquistas, graças a 

Deus, ao completar vinte anos da primeira edição, já contava mais de duzentos mil exemplares 

vendidos no Brasil. Sua obra é composta de nove livros de memórias, três livros infantis, uma 

fotobiografia e um romance. Alguns de seus livros foram traduzidos para o francês, o italiano, o 

espanhol, o alemão e o russo. 

Zélia Gattai conheceu Jorge Amado em 1945, quando trabalharam juntos no movimento pela anistia 

dos presos políticos. O casal uniu-se poucos meses depois. Dai então, Zélia trabalhou ao lado do 

marido, passando a limpo, à máquina, seus originais e o auxiliando no processo de revisão. 

Em 1946, com a eleição de Jorge Amado para a Câmara Federal, o casal mudou-se para o Rio de 

Janeiro, onde nasceu o filho João Jorge, em 1947. Um ano depois, com o Partido Comunista declarado 

ilegal, Jorge Amado perdeu o mandato, e a família teve que se exilar. 

Viveram em Paris por três anos, período em que Zélia Gattai fez os cursos de civilização francesa, 

fonética e língua francesa na Sorbonne. De 1950 a 1952 a família viveu na Checoslováquia, onde 

nasceu a filha Paloma. Foi neste tempo de exílio que Zélia Gattai começou a fazer fotografias, 

tornando-se responsável pelo registro, em imagens, de cada um dos momentos importantes da vida do 

escritor baiano. 

Obras 

 Anarquistas Graças a Deus, 1979 (memórias) 

 Um Chapéu Para Viagem, 1982 (memórias) 

 Pássaros Noturnos do Abaeté, 1983 

 Senhora Dona do Baile, 1984 (memórias) 
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 Reportagem Incompleta, 1987 (memórias) 

 Jardim de Inverno, 1988 (memórias) 

 Pipistrelo das Mil Cores, 1989 (literatura infantil) 

 O Segredo da Rua 18, 1991 (literatura infantil) 

 Chão de Meninos, 1992 (memórias) 

 Crônica de Uma Namorada, 1995 (romance) 

 

Manoel de Barros 

 

Manoel Wenceslau Leite de Barros nasceu em Cuiabá, 19 de dezembro de 1916  e morreu em 

Campo Grande, 13 de novembro de 2014. foi um poeta brasileiro do século XX, pertencente, 

cronologicamente à Geração de 45, mas formalmente ao pós-Modernismo brasileiro, se situando mais 

próximo das vanguardas europeias do início do século e da Poesia Pau-Brasil e da Antropofagia de 

Oswald de Andrade. Recebeu vários prêmios literários, entre eles, dois Prêmios Jabutis. É o mais 

aclamado poeta brasileiro da contemporaneidade nos meios literários. Enquanto ainda escrevia, Carlos 

Drummond de Andrade recusou o epíteto de maior poeta vivo do Brasil em favor de Manoel de Barros . 

Sua obra mais conhecida é o "Livro sobre Nada" de 1996. 
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Obras 

 1937 - Poemas concebidos sem Pecado 

 1942 — Face imóvel 

 1956 — Poesias 

 1960 — Compêndio para uso dos pássaros 

 1966 — Gramática expositiva do chão 

 1974 — Matéria de poesia 

 1980 — Arranjos para assobio 

 1985 — Livro de pré-coisas 

 1989 — O guardador das águas 

 

Clarice Linspector 

 

Nasceu da Uncrânia em 10 de dezembro de 1920, e morreu 9 de dezembro de 1977 no Rio de 

Janeiro. Foi uma premiada escritora e jornalista, e apesar de ter nascido na Ucrânia ela entra pra essa 

lista por ser naturalizada brasileira, autora de romances, contos e ensaios sendo considerada uma das 

escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Sua 

obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, sendo considerada uma de suas 

principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. 
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Nasceu em uma família judaica da Rússia que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e se 

viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus que estava sendo pregada então, 

resultando em diversos extermínios em massa. Clarice chegou ao Brasil , ainda pequena, em 1922, 

com seus pais e duas irmãs. [nota 1] A escritora dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia - "Naquela 

terra eu literalmente nunca pisei: fui carregada de colo" - e que sua verdadeira pátria era o Brasil. 

Inicialmente, a família passou um breve período em Maceió, até se mudar para o Recife, onde Clarice 

cresceu e onde, aos oito anos, perderia a mãe. Aos quatorze anos de idade, transfere-se com o pai e 

as irmãs para o Rio de Janeiro, onde a família estabilizou-se, e onde o seu pai viria a falecer, em 

1940.[1] 

Estudou direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como Universidade do Brasil, 

apesar de, na época, ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou 

precocemente como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, contista e ensaísta, 

tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo e sendo 

considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. É incluída pela 

crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. 

Suas principais obras marcam cada período de sua carreira. Perto do coração selvagem foi seu livro de 

estreia; Laços de família, A paixão segundo G.H., A hora da estrela e Um sopro de vida são seus 

últimos livros publicados. Faleceu em 1977, um dia antes de completar 57 anos, em decorrência de um 

câncer de ovário. Deixou dois filhos e uma vasta obra literária composta de romances, novelas, contos 

e crônica 

Obras 

Romance 

 Perto do coração selvagem (1943) 

 O lustre (1946) 

Novela 
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 A hora da estrela (1977) 

Contos 

 Laços de família (1960) 

 A bela e a fera (1979) 

Literatura infantil 

 O mistério do coelho pensante (1967) 

 A mulher que matou os peixes (1968) 

Crônicas 

 Para não esquecer (1978) 

 A descoberta do mundo (1984) 

 

Capitães da areia 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_hora_da_estrela
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Capitães da Areia é um drama de autoria do escritor brasileiro Jorge Amado, escrito em 1937. O 

livro retrata a vida de um grupo de menores abandonados, chamados de "Capitães da Areia", 

ambientado na cidade de Salvador dos anos 1930. 

Já em Novembro de 1937 a obra foi perseguida pelo governo, sendo queimados em Salvador 808 

exemplares em praça pública, junto a outros livros do autor e outros escritores, como José Lins do 

Rego, sob o pretexto de se tratar de objeto de propaganda comunista.  

No dia 8 de dezembro do mesmo ano a obra foi também uma das que foram apreendidas nas livrarias 

do Rio de Janeiro, sob a alegação de serem "nocivas à sociedade". 

Havia no Brasil da década de 1930 uma visão de país "novo", que ainda não havia se realizado, como 

registrou Antonio Candido de Mello e Souza, ressaltando os autores da época aquilo que separava a 

nação dos países ricos.  

Vivia o Brasil um momento conturbado, em que se tomava consciência da chamada luta de classes, 

durante a ascensão ao poder de Getúlio Vargas; João Luiz Lafetá afirma que “A consciência da luta de 

classes, embora de forma confusa, penetra em todos os lugares - na literatura inclusive, e com uma 

profundidade que vai causar transformações importantes”.  

Buscava-se, então, a mudança social, ao contrário do momento literário anterior em que se enaltecia 

as qualidades do país, presente no movimento modernista; há um certo desencanto com a realidade, 

que a literatura passa a retratar de modo pessimista, mas fazendo-o de forma ativa, transformadora. 

No dizer de Lafetá, deu-se a "consciência pessimista do subdesenvolvimento". 

Nesse contexto, a obra de Amado pode ser qualificada como "social e proletária". 
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Romero Britto 

 

Como ultimo da lista mas não menos importante temos Romero Britto, nascido em 6 de outubro de 

1963. é um pintor, escultor e serígrafo brasileiro muito conhecido nos Estados Unidos.  

Considerado um dos artistas mais prestigiados pelas celebridades americanas, já pintou quadros para 

personalidades como Michael Jackson, Madonna, Também produziu telas para nomes como Bill 

Clinton e o casal real príncipe William e Kate Middleton, e a convite do príncipe Charles jantou no 

Palácio de Buckingham. 

Romero Britto nasceu no dia 6 de outubro de 1963. Ele começou sua carreira aos 18 anos em 

Pernambuco, mas desde os 8 anos passou a se interessar pelas artes plásticas. Britto alega ter criado 

seus quadros para evocar o espírito de esperança e transmitir uma sensação de aconchego. Suas 

obras são chamadas, por colecionadores e admiradores, de “arte da cura”. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Kate_Middleton
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Embora produza com boa intenção, os estéticos têm sido discutidos, pois os críticos o consideram uma 

diluição repetitiva e não muito original do estilo pop art , aos quais acrescenta certos cacoetes 

estilísticos típicos da arte gráfica das histórias em quadrinhos. 

Obras Publicas 

 For You 

 Aeroporto de Belo Horizonte, Brasil; 

 Aeroporto Santos Dumont, RJ - Brasil 

 Aeroporto de Brasília, Brasil; 

 Aeroporto de Curitiba, Brasil; 

 City of Bay Harbor, Flórida; 

 Museu de São Paulo, Brasil; 

 Midtown Shops, Miami, Flórida; 

 Dancing Boy 

 City of Beaulieu, França; 

 

Aqui vemos artistas e obras brasileiras que mostram o valor que nós temos, o reconhecimento deve 

vir de todos os brasileiros, devemos valorizar a nossa cultura que é reconhecida ate no exterior. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pop_art
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