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Memórias do cárcere é o testemunho de Graciliano Ramos sobre a prisão a que foi
submetido durante o Estado Novo. Uma narrativa de alguém que foi torturado, viveu
em porões imundos e sofreu privações provocadas por um regime ditatorial. No livro,
Graciliano descreve a companhia dos mais variados tipos encontrados entre os presos
políticos: descreve, entre outros acontecimentos, a entrega de Olga Benário para a
Gestapo, insinua as sessões de tortura aplicadas a Rodolfo Ghioldi e relata um
encontro com Epifrânio Guilhermino, único sujeito a assassinar um legalista no levante
comunista do Rio Grande do Norte. Durante a prisão, diversas vezes Graciliano afirma
destruir as anotações que poderiam lhe ajudar a compor uma obra mais ampla.
Também dá importância ao sentimento de náusea causado pela imundice das cadeias,
chegando a ficar sem alimentação por vários dias, em virtude do asco. Da cadeia,
Graciliano faz comentários sobre a feitura e a publicação de Angústia, uma de suas
grandes obras.
"Deve-se escrever da mesma maneira com as lavanderias lá de Alagoas fazem em
seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da
lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o
anil, ensaboam e torcem uma duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada,
agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais
uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois
de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para
secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi
feita para enfeitar, brilhar como falso; a palavra foi feita para dizer".
Marco do romance moderno brasileiro, Angústia é a expressão máxima do embate,
entre a subjetividade do escritor e a realidade objetiva é sempre opressora, que se
revela na figura de um pequeno funcionário e sua consciência de condenado à
mediocridade. Escrito em ambiente de desassossego e intrigas, em plena repressão
do governo Getúlio Vargas, Angústia reflete o desconforto do autor com a situação de
insegurança em que vivia. "Falta-me tranqulidade, falta-me inocência, estou feito um
molambo que a cidade puiu demais e sujou ", pensa o narrador. Graciliano foi levado
preso pouco depois de revisar as últimas páginas do livro.
Lively reminiscences of bandit warfare in the sertao, the still primitive Brazilian back
country, told by a wise, retired outlaw chief.
Vidas secasEditoria Record
"Vidas Secas', lançado originalmente em 1938, é o romance em que Graciliano
alcança o máximo da expressão que vinha buscando em sua prosa. O que impulsiona
os personagens é a seca, áspera e cruel, e paradoxalmente a ligação telúrica, afetiva,
que expõe naqueles seres em retirada, à procura de meios de sobrevivência e um
futuro"--Provided by publisher.
"Drawing on interviews with artists and poets and on his own experiences in the
Brazilian Northeast, Arons has written an account of how drought has impacted the
region's culture. He intertwines ecological, social, and political issues with the words of
some of Brazil's most prominent authors and folk poets to show how themes
surrounding drought - hunger, migration, endurance, nostalgia for the land - have
become deeply embedded in Nordeste identity. Through this tapestry of sources, Arons
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shows that what is often thought of as a natural phenomenon is actually the result of
centuries of social inequality, political corruption, and unsustainable land use."--BOOK
JACKET.

Edição digital do ensaio de Graciliano Ramos, um dos maiores autores da
literatura brasileira. Viagem reafirma o compromisso de Graciliano com a justiça
social sem negociar sua liberdade literária. Um relato imprescindível de uma
época de fortes paixões políticas e ideológicas feito por um dos maiores
escritores da Literatura Brasileira.
Alexandre é um "contador de causos" do sertão nordestino, é meio caçador e
meio vaqueiro, alto, magro, já velho e com um olho torto. Nas 14 histórias
divertidas deste livro, esse homem cheio de conversas conta acontecimentos
muito verídicos, sem nenhum exagero, e sempre primando pela honestidade.
Neste nordeste anterior ao rádio e à televisão, era por meio de histórias
fantásticas, transmitidas oralmente, que as pessoas se distraíam e dividiam seu
folclore e suas tradições. Reunidos em torno de Alexandre, os ouvintes estão até
dispostos a perdoar eventuais deslizes, principalmente quando sua mulher,
Cesária, está sempre pronta a confirmar o que o marido diz... Agora, junte-se a
seu Libório, ao cego Firmino, a Das Dores e a todos os outros curiosos, para
ouvir você também as histórias de Alexandre. Saiba como ele conseguiu
amansar uma onça-pintada, comprar um papagaio advogado e salvar uma
canoa furada, e mergulhe de cabeça nessas aventuras tipicamente brasileiras.
Imagining Brazil explores the connections between society, politics, culture, and
literature, creating a comprehensive volume that is of interest to scholars of Latin
American studies and globalization."--Jacket.
No sertão nordestino, persistem as mazelas da época de Graciliano Ramos, o
autor de "Vidas secas". Durante dez dias, em meio à pior estiagem em cinco
décadas, o repórter André Miranda e o fotógrafo Custodio Coimbra percorreram
o interior de Alagoas e Pernambuco, visitando as cidades ligadas à trajetória de
Graciliano, autor homenageado da Flip 2013. Esse relato de desolação e
resistência você lê no e-book "Novas vidas secas".
Edição digital de Viventes das Alagoas. Lançado postumamente, a obra é uma
reunião de textos que misturam crônica, ensaio e ficção. O livro integra o projeto
de reedição de toda a obra de Graciliano Ramos, supervisionado por Wander
Melo Miranda, professor titular de Teoria da Literatura da Universidade Federal
de Minas Gerais.Os textos híbridos que compõem Viventes das Alagoas fazem
parte das colaborações de Graciliano para a imprensa a partir de 1937.
Considerado um subversivo pela ditadura do Estado Novo, o velho Graça é
preso em 1936 em Maceió, e transportado para o Rio de Janeiro, onde é
libertado apenas em 1937. Fixado na cidade desde então, o autor de Caetés e
Angústia passa a escrever artigos para revistas como O Cruzeiro, Cultura
Política e jornais como Diário de Notícias e A Tarde.O livro traz ainda em suas
páginas finais, relatórios feitos por Graciliano quando prefeito de Palmeira dos
índios (AL). A linguagem burocrática e formal, característica desses documentos,
Page 2/6

Bookmark File PDF Graciliano Ramos Vidas Secas Livro Completo
é substituída por notas irônicas e sarcásticas, além de rasgos literários que
simbolizam o ingresso de Graciliano na literatura.
Infância foi publicado em 1945. O livro percorre um período que vai dos dois
anos do narrador até a puberdade. Sua construção acompanha os passos do
autor, redescobridor de seu mundo de menino nordestino, repleto de lembranças
dolorosas. Num misto de imaginação e memória, o retrato de sua meninice
revela o desprezo pela criança como sujeito social, na passagem do século XIX
para o XX, onde o autor deixa perceber claramente a severidade como
instrumento mais eficaz para o modelo de educação aí vigente. Graciliano
esboça um quadro de nossa história dos costumes, em que uma ética
pedagógica grosseira surge identificada com práticas punitivas contra crianças.
In a haunting psychological tale of despair and freedom, Macabea is ugly,
underfed, sickly, and unloved yet she fascinates Rodrigo because she is
unaware of how unhappy she should be
For years, this book has challenged and inspired readers to step out in faith and
receive the healing that Christ purchased for us. Many people have been healed
while reading these pages! Legendary Bible teacher Dr. E. W. Kenyon has a rare
gift for presenting the deep and profound truths of God's Word in a simple and
easily understood way. His teachings on expressing "positive confessions of
faith" formed much of the foundation for Word of Faith Pentecostalism. In Jesus
the Healer, Dr. Kenyon fully explores the powerful gift of healing that Jesus
demonstrated throughout His ministry. Sickness and disease are not God's will
for believers. So Kenyon unpacks God's methods of healing and how to live the
abundant life that Jesus promised. God's healing promises are no good unless
you act on them. Believing is acting on God's Word. Faith is the result of acting
on God's Word. Healing miracles are available today for those who believe and
step out in faith!
"Ousmane's satirical fable tells of the downfall of El Hadji, a member of the
African elite who have taken the place of white businessmen in Francophone
Africa. The protagonist is stricken with xala--impotence--in a racous bedrroom
scene with his new young wife. The novel subtly traces the interplay among his
three wives as El Hadji desperately tries to over come the affliction. In his
obsession he resorts to primitive incantation, and his unscrupulous business
associates cynically reject their former friend." -- cover.
In modern Brazil, Lorena fantasizes about getting involved with a married man,
Lia dreams of freeing her imprisoned fiancâe, and Ana Clara falls into a
downward spiral of drugs and obsession.
"Pela aguda compreensão do processo de formação da sociedade brasileira e
pela percepção dos elementos conflitantes na modernização do País é que
Graciliano Ramos produz uma prosa de ficção fortemente marcada pelo
autoquestionamento, ocorrência esta que chega a constituir uma categoria de
análise cujo epicentro é a negatividade decorrente da percepção do escritor das
contradições entre a literatura e a vida. É, portanto, um modo de elaboração da
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escrita literária que recusa o mero artifício estético de a literatura voltar-se sobre
si mesma para perscrutar técnicas e procedimentos discursivos; ela passa a
questionar sua função mesma enquanto elemento do conjunto das práticas de
dominação que se processam no interior do processo civilizatório e são,
geralmente, escamoteadas pela historiografia."
“Graciliano Ramos é um artesão”. Com essa sentença, Carina Lessa dá ensejo
a um estudo minucioso de seis livros de Graciliano – Caetés, São Bernardo,
Angústia, Vidas secas, Infância e Memórias do cárcere –, considerados pela
pesquisadora romances movidos por uma mistura indiscernível de ficção e não
ficção, representativos de um projeto literário em que forma e conteúdo se
constituem, isomórfica e artesanalmente, em uma “estética da memória”. Um
estudo de leitura sugestiva e criativa que vem ampliar o campo de visão crítica
sobre um de nossos maiores escritores, entretecendo também à leitura de sua
produção romanesca e o diálogo com tantos outros textos da literatura brasileira
e da literatura ocidental.
A sweeping and absorbing biography of Brazil, from the sixteenth century to the
present For many Americans, Brazil is a land of contradictions: vast natural
resources and entrenched corruption; extraordinary wealth and grinding poverty;
beautiful beaches and violence-torn favelas. Brazil occupies a vivid place in the
American imagination, and yet it remains largely unknown. In an extraordinary
journey that spans five hundred years, from European colonization to the 2016
Summer Olympics, Lilia M. Schwarcz and Heloisa M. Starling’s Brazil offers a
rich, dramatic history of this complex country. The authors not only reconstruct
the epic story of the nation but follow the shifting byways of food, art, and popular
culture; the plights of minorities; and the ups and downs of economic cycles.
Drawing on a range of original scholarship in history, anthropology, political
science, and economics, Schwarcz and Starling reveal a long process of
unfinished social, political, and economic progress and struggle, a story in which
the troubled legacy of the mixing of races and postcolonial political dysfunction
persist to this day.
Livro clássico de Graciliano Ramos, um dos maiores autores da literatura
brasileira. Alexandre e Outros Heróis traz histórias folclóricas sobre heróis e
grandezas - todas elas inverossímeis. Nelas, Graciliano une o real ao imaginário,
cabendo ao leitor demarcar a fronteira entre outros territórios.
'Viagem' reafirma o compromisso de Graciliano com a justiça social sem negociar sua
liberdade literária. Um relato imprescindível de uma época de fortes paixões políticas e
ideológicas feito por um dos maiores escritores da Literatura Brasileira.
Euclides da Cunha's classic account of the brutal campaigns against religious mystic Antonio
Conselheiro has been called the Bible of Brazilian nationality. "Euclides da Cunha went on the
campaigns [against Conselheiro] as a journalist and what he returned with and published in
1902 is still unsurpassed in Latin American literature. Cunha is a talent as grand, spacious,
entangled with knowledge, curiosity, and bafflement as the country itself. . . . On every page
there is a heart of idea, speculation, dramatic observation that tells of a creative mission
undertaken, the identity of the nation, and also the creation of a pure and eloquent prose
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style."—Elizabeth Hardwick, Bartleby in Manhattan
A peasant family, driven by the drought, walks to exhaustion through an arid land. As they
shelter at a deserted ranch, the drought is broken and they linger, tending cattle for the
absentee ranch owner, until the onset of another drought forces them to move on, homeless
wanderers again. Yet, like the desert plants that defeat all rigors of wind and weather, the
family maintains its will to survive in the harsh and solitary land. Intimately acquainted with the
region of which he writes and keenly appreciative of the character of its inhabitants, into whose
minds he has penetrated as few before him, Graciliano Ramos depicts them in a style whose
austerity well becomes the spareness of the subject, creating a gallery of figures that rank as
classic in contemporary Brazilian literature.
Durante conversas animadas entre uma reunião familiar e outra, sempre ouvia falar de nomes,
lugares e termos nordestinos quase em desuso na cidade de São Paulo. Quando criança
tratava meu pai por “paia”; muitas vezes ele dizia que eu era “malino”; os nomes de
“Boqueirão dos Couchos” e “Nova Olinda” geralmente eram citados nessas conversas sobre
o passado. A história de que meu pai foi criado pelos meus bisavós e teve mais conforto e
tolerância do que os outros familiares daquela geração. Que uma mulher da família morreu de
choque térmico ao pegar uma corrente de ar. Um dos meus antepassados tinha muitas terras
e acabou perdendo tudo ao fazer um negócio ruim. Outro antepassado sofreu um derrame
que o deixou muito debilitado. Sobre o nascimento de uma das filhas de Antônio e “Lia” na
terra de Graciliano Ramos, autor do livro “Vidas Secas”.
No dia 13 de janeiro de 1937, por iniciativa de amigos e graças à ajuda do advogado Sobral
Pinto, Graciliano Ramos livrou-se da prisão, após quase um ano encarcerado. O que teria
sentido o autor de Vidas secas ao arriscar os primeiros passos em liberdade? O fato é que
Graciliano jamais escreveu uma linha sequer sobre o período que se sucedeu à soltura. Mas
deveria ter escrito – pensa o poeta, escritor, crítico e professor Silviano Santiago que, em uma
das mais originais viagens literárias de nosso tempo, aventurou-se em imaginar o que
Graciliano teria anotado em um diário a respeito do que viu e viveu nos primeiros três meses
fora das grades. No livro Em liberdade, Santiago apresenta uma ficção "alterbiográfica",
recriando Ramos política e existencialmente. Para mergulhar nesta história, ele estudou
durante quatro anos a vida do escritor alagoano, sua obra, pesquisou jornais, revistas e livros
da época e consultou mapas do Rio de Janeiro de então. "A partir deste material deixei que
minha imaginação delirasse. Para mim foi uma coisa mágica, como se eu estivesse
psicografando", conta ele. Em liberdade foi considerado pelo crítico literário Fábio Lucas – em
matéria no Jornal da Tarde – uma das obras que melhor representa a ficção, a poesia e a
ensaística brasileiras do século XX. Também um conjunto de críticos da Folha de S. Paulo, há
algum tempo, listou o livro entre os dez melhores romances brasileiros dos últimos 30 anos.
Para Santiago, o livro é um mergulho na realidade brasileira. "Uma tentativa de integrar o
Brasil, levando em conta seu dilaceramento", afirma ele. Desde quando foi publicado Em
liberdade tem suscitado diversas interpretações. A reação da crítica foi entusiástica e
salientava a audácia da proposta ficcional.
Graciliano Ramos, um dos maiores escritores brasileiros do século XX, traz em seu livro
infanto-juvenil, A Terra dos Meninos Pelados, a história de Raimundo, um menino diferente de
todos os outros por ter um olho preto, o outro azul e a cabeça careca. Cansado de ser alvo de
chacota na escola e nas ruas da cidade, Raimundo parte em uma viagem fantástica para um
lugar onde as pessoas saibam conviver com as diferenças.
Living by their wits in the steamy slums of Bahia, a gang of orphans and runaways, led by
fifteen-year-old "Bullet," spend their time stealing from Brazil's rich and privilaged until public
outcry demands their capture.
Aproximação crítica de dois escritores (aparentemente) muito distintos, este livro procura
revelar como os trabalhos do narrador brasileiro Graciliano Ramos e do filósofo francês
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Jacques Derrida podem ser lidos de modo conjunto e articulado, tendo como foco principal a
reflexão de natureza ética que atravessa, de maneira distinta mas comparável, os textos de
ambos. O ponto de contato principal entre eles está no fato de que se dedicaram a pensar, de
modo incisivo e bastante original, a questão da alteridade e sua relação com a linguagem, a
política e a produção mesma do conhecimento. Ao longo destas páginas conceitos como os
de herança, acolhimento, perdão e responsabilidade serão problematizados a partir de uma
releitura aguda, informada pelo pensamento contemporâneo sobre cultura e vida literária, de
obras-chave de Graciliano Ramos como Vidas secas, Infância e Memórias do cárcere.
Clássico de um dos maiores escritores da literatura brasileira, autor de Vidas secas e S.
Bernardo. Esta obra reúne treze contos de Graciliano Ramos, em que estão presentes a
secura emotiva e a economia vocabular, características estilísticas do autor, que convivem
com a precisão psicológica. Neste livro, Graciliano amplia os cenários em que seus
personagens interagem, inserindo-os no mundo da cidade, no qual os dilemas do ser humano
são tratados a partir dos medos e inseguranças de seus protagonistas com problemas
próprios das urbes, como a violência, a fragilidade dos relacionamentos estabelecidos e o
progresso atroz e irreversível do concreto armado.
"É tempo de deixar o próprio Graciliano Ramos revelar suas relações com o cotidiano e as
pessoas com as quais mais de perto conviveu — e isto sem a fragmentação de documentos e
sem interpretações passionais", escreve Heloisa Ramos, mulher do escritor, em nota de
apresentação desse volume, em 1982. O leitor conhecerá outra face deste que é um dos
maiores autores do país.
These are the recollections of Alexandre—of his life, his death-in-life, and his ultimate death, as
they are played out against the mobile tapestry of the valley where he was born. The valley
itself, in the backlands of the state of Bahia, Brazil, alternates at different stages in
Alexandre’s consciousness between reality and symbol. It swings from a harsh regional
specificity to become the panorama of all human life, its endless, eroding wind the devouring
hostility of all environments and its pain the pain of every human being in the face of his own
brutality and that of others. Throughout the novel Alexandre’s mind ranges from sharp
awareness, through hallucination, to oblivion (“a man dies while alive,” says Jeronimo, his
mentor), and back again as he experiences the violent, obtuse phenomena of life in the
valley—his universe and ours. This latter-day Lazarus leaves the resisting hills and black sky
once only, hounded by the valley dwellers who believe he has murdered his wife, her father,
and her brother. Yet despite his awareness of the horror of the valley and his intuition of
something beyond it, it is precisely his contact with the gentler existence to which he escapes
that forces Alexandre to recognize his nature for what it is. Turning his back on a greater and
more varied range of feeling and experience, he chooses the narrow ferocity of the valley, to
which he returns to die the final death for which the earlier deaths have prepared him.
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