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Biografia de Cecília Meireles. Cecília Meireles (1901-1964) foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos estreou na literatura com o livro "Espectros".
Biografia de Cecília Meireles - eBiografia
Cecília Benevides de Carvalho Meireles (7 November 1901 – 9 November 1964) was a Brazilian writer and educator, known principally as a poet. She is a canonical name of Brazilian Modernism, one of the great female poets in the Portuguese language, and is widely considered the best female poet from Brazil, though she combatted the word poetess because of gender
discrimination .
Cecília Meireles - Wikipedia
Cecília Benevides de Carvalho Meireles (Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1901 – Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1964) foi uma jornalista, pintora, poeta, escritora e professora brasileira. É um nome canônico do modernismo brasileiro, uma das grandes poetas da língua portuguesa e é amplamente considerada a melhor poeta do Brasil, embora tenha combatido a palavra
poetisa por causa da discriminação de gênero.
Cecília Meireles – Wikipédia, a enciclopédia livre
Download Ebook Biografia De Cecilia Meireles Em Biografia De Cecilia Meireles Em Biografia de Cecília Meireles. Cecília Meireles (1901-1964) foi uma poetisa, professora, jornalista e pintora brasileira. Foi a primeira voz feminina de grande expressão na literatura brasileira, com mais de 50 obras publicadas. Com 18 anos estreou na literatura ...
Biografia De Cecilia Meireles Em
BIOGRAFIA DE CECILIA MEIRELES. Nacida el el 7 de noviembre de 1901 en Río de Janeiro, Brasil, Cecília Meireles fue una poetisa, maestra y periodista, cuya poesía lírica y altamente personal, a menudo simple pero con simbolismos complejos e imágenes, ...
BIOGRAFIA DE CECILIA MEIRELES EN ESPAÑOL Historia ...
Cecília Meireles, como professora, desenvolveu livros infantis para serem trabalhados em salas de aula e, que se tornaram parte da literatura aplicada a crianças em vários estados. Cecília Meireles foi muito próxima de poetas e escritores como Andrade Muricy e Tasso da Silveira a quem se juntou para participar do grupo da revista Festa.
Biografia de Cecília Meireles – Biografia Resumida
Cecília Benevides de Carvalho Meireles foi a primeira mulher que conquistou destaque e prestígio na literatura brasileira, publicando mais de 50 obras. Realizou diversos trabalhos como poetisa, professora, jornalista e pintora. Nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901. Na infância ficou órfã de pai e mãe, sendo criada pela avó ...
Cecília Meireles - Biografia da escritora brasileira ...
Em 1934, Cecília Meireles funda a primeira Biblioteca Infantil do Brasil, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. No Chile, foi inaugurada a “Biblioteca Cecília Meireles” em 1964 na província de Valparaíso. Em 1953, Cecília Meireles foi agraciada com o título de “Doutora Honoris Causa” pela Universidade de Déli, na Índia.
Cecília Meireles: biografia, obras e melhores poemas ...
Biografia de Cecília Meireles. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, no bairro Rio Comprido. Foi filha de Alberto de Carvalho Meireles, funcionário do Banco do Brasil, e Mathilde Benevides Meirelles, professora do ensino primário. Cecília Meireles perdeu seus pais muito cedo.
Biografia de Cecília Meireles → Resumo da Vida, Obra e ...
Biografia Vida pessoal. Primogénita de três filhas de José Maria Ferreira de Meireles Graça (Guimarães, Lordelo, 3 de Maio de 1951), Industrial, e de sua mulher (9 de Agosto de 1976) Maria Henriqueta Guimarães Jordão Felgueiras (Julho de 1953), com o Curso de Pintura pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, sobrinha-décima-primeira-neta por via natural do 9.º Senhor de
Unhão de ...
Cecília Meireles (política) – Wikipédia, a enciclopédia livre
Cecília Meireles. Cecília Meireles (1901-964) foi uma poetisa, jornalista e professora brasileira, considerada umas das mais importantes escritoras do país, com mais de 50 obras publicadas. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no Rio de Janeiro, no dia 7 de novembro de 1901. Em 1910, no fim do curso primário, recebeu medalha de ouro, das mãos de Olavo Bilac, por
dedicação aos estudos.
Biografia de Cecília Meireles - Pensador
Cecília Meireles morreu no Rio de Janeiro vítima de câncer em 9 de novembro de 1964, aos 63 anos. Carreira literária de Cecília Meireles. Cecília Meireles lançou seu primeiro livro de poemas aos 18 anos. A obra intitulada “Espectros" tinha dezessete sonetos de temas históricos, escritos no tempo em que cursava a Escola Normal.
Cecília Meireles: biografia, carreira literária e obras
Biografia de Cecília Meireles. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Seu pai, Carlos Alberto de Carvalho Meireles, morreu três meses antes de seu nascimento e ela foi criada pela sua avó, Jacinta Garcia Benevides, já que sua mãe, Mathilde Benevides Meireles, faleceu quando ...
BIOGRAFIA DE CECÍLIA MEIRELES - quem foi, principais obras ...
Cecília Meireles, poetisa brasileira, nasceu em 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro. Órfã de pai e mãe, foi criada pela avó materna.Em 1917, começou a trabalhar como ...
Cecília Meireles: biografia, obras, frases - Brasil Escola
Série: De Lá Pra Cá Episódio: Cecília Meireles (03/07/2011) País: Brasil Ano: 2009-2014 Fonte: TV Brasil Uma viagem em busca de uma personagem, momento ou lu...
Cecília Meireles (1901 - 1964) - YouTube
Sua principal obra foi Romanceiro da Inconfidência, publicada em 1953. Biografia resumida . Nasceu no dia 7 de novembro de 1901, na cidade do Rio de Janeiro e seu nome completo era Cecília Benevides de Carvalho Meireles. Sua infância foi marcada pela dor e solidão, pois perdeu a mãe com apenas três anos de idade e o pai não chegou a ...
Cecília Meireles - biografia resumida, principais obras e ...
Cecília Meireles, nossa poeta maior, nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. Não chegou a conhecer o pai, falecido antes de seu nascimento. Aos 3 anos de idade, perdeu a mãe. Órfã, foi criada pela avó materna, Jacinta Garcia Benevides. Casou-se, em 1922, com Fernando Correia Dias, artista plástico com quem teve três filhas.
Cecília Meireles - Biografia - Global Editora
Biografia de Cecília Meireles. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de novembro de 1901.. Filha de Carlos Alberto de Carvalho Meireles e Matilde Benevides, os perdeu ainda muito nova, o pai antes de seu nascimento e a mãe aos três anos de idade.
Cecília Meireles - Biografia, obras, frases, poemas ...
Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu em 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro, falecendo de câncer em 9 de novembro de 1964, com 63 anos, em sua cidade natal. Biografia de Cecília Meireles. Carioca e católica, foi criada pela avó materna, Jacinta Garcia Benevides, ...
Cecília Meireles - Quem foi? Biografia e Obras - Gestão ...
Cecília Meireles. Poemas famosos de Cecília Meireles. Conhecida pelo tom intimista e confessional, Cecília Meireles expressava, através dos seus versos, suas experiências enquanto mulher e poeta. Refletindo sobre temas intemporais como a identidade e a solidão, a autora continua sendo uma das favoritas entre os leitores contemporâneos.

This book includes 21 chapters dedicated to the study of contemporary, Portuguese and Brazilian poets influenced by the Greco-Roman tradition. It integrates the international bibliography on reception studies in an Ibero-American context. However, the comparison between poets from the two countries highlights the cultural community that, despite the differences, unites
them. Travels, routes, and adventures, taken in a linear or symbolic sense, are the common trace of all contributions. The variety of tastes, the greater or smaller closeness to the ancient models, and the authors’ preferences contribute to an overall view of the classical imprint on contemporary poetry as a specific area of literature.

Um sobrevôo sobre o conjunto da obra poética, por Alfredo Bosi; um sutil olhar sobre a construção do auto-retrato, na ótica de Nádia Battella Gotlib; um ensaio inovador sobre as obras-primas de Solombra escrito por João Adolfo Hansen. Estas são algumas das “pedras de toque” do mosaico crítico sobre a obra multifacetada e a personalidade literária de Cecília Meireles,
composto por este livro. Seu ponto de partida foi o Seminário Internacional realizado na USP, em 2001, em celebração ao centenário de nascimento da escritora. Nesse entretempo, a coletânea absorveu ainda artigos de outros pesquisadores. Dezessete estudos sobre Cecília Meireles traz agora ao leitor textos de autoria de renomados ensaístas e professores do Brasil, dos
Estados Unidos e de Portugal, num conjunto de abordagens que expande, enriquece e atualiza a fortuna crítica da autora do Romanceiro da Inconfidência.

Após promover a reedição dos livros de poesia de Cecília Meireles em edições autônomas desde agosto de 2012, a Global Editora traz agora ao público leitor sua Poesia completa, em dois volumes, reunindo a totalidade da produção poética da autora. A edição traz desde seu livro de estreia, Espectros (1919), até o livro Crônica trovada da cidade de San Sebastian (1965),
publicado postumamente. Por meio desta edição, os leitores têm à sua disposição a oportunidade ímpar de fruir do puro e íntegro diamante de uma artista dos versos de primeira grandeza. A coordenação editorial e o estabelecimento do texto desta edição são assinados pelo crítico literário e ensaísta André Seffrin. A edição conta com um texto de apresentação de Alberto da
Costa e Silva e também traz um caderno iconográfico com fotos e manuscritos do arquivo pessoal da autora e capas de edições de seus livros.

Antologia poética Cecília Meireles, coletânea publicada pela primeira vez em 1963, um ano antes de sua morte, é a única cujos textos foram escolhidos pela própria poeta. Composta por poemas retirados de diversos livros seus, inclusive alguns textos inéditos – a obra revela, assim, um precioso autorretrato da escritora. Uma obra sobre as pequenas maravilhas da vida até os
questionamentos sobre o destino do mundo e da humanidade. A autora no prefácio comenta: Há muita maneira de fazer-se uma antologia e não se sabe qual seja a melhor. Pode-se usar um critério estético, ou didático, ou outros, conforme o objetivo que se tenha em vista. Para o leitor, a melhor antologia é a que ele mesmo organiza, ao eleger, na obra completa de um
escritor, aquilo que mais lhe agrada, embora com o passar do tempo se possa ver como o gosto pessoal varia, e o que nos agrada numa época já não nos agrada igualmente noutra, tão volúveis somos em nossas preferências e tão diferentes as perspectivas, no caminho a nossa evolução.
Considerada a mais alta personalidade feminina da poesia brasileira e um dos maiores nomes de nossa literatura, em qualquer época, Cecília Meireles deixou uma obra poética intensa e perturbadora, caracterizada pela busca ansiosa de apreender e compreender o mistério da vida. Participe dessa busca.
The volume explores how these three writers used poetry to oppose patriarchal discourse on topics ranging from marginalized peoples to issues on gender and sexuality. Poetry was a means for them to redefine their own feminized space, however difficult or odd it could turn out to be.
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