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Com a estreia de Geovani Martins, a literatura brasileira
encontra a voz de seu novo realismo. Nos treze contos
de O sol na cabeça, deparamos com a infância e a
adolescência de moradores de favelas – o prazer dos
banhos de mar, das brincadeiras de rua, das paqueras e
dos baseados –, moduladas pela violência e pela
discriminação racial.
Em O sol na cabeça, Geovani Martins narra a infância e a
adolescência de garotos para quem às angústias e
dificuldades inerentes à idade soma-se a violência de crescer
no lado menos favorecido da "Cidade partida", o Rio de
Janeiro das primeiras décadas do século XXI.
Em "Rolézim", uma turma de adolescentes vai à praia no
verão de 2015, quando a PM fluminense, em nome do
combate aos arrastões, fazia marcação cerrada aos meninos
de favela que pretendessem chegar às areias da Zona Sul. Em
"A história do Periquito e do Macaco", assistimos às
mudanças ocorridas na Rocinha após a instalação da Unidade
de Polícia Pacificadora, a UPP. Situado em 2013, quando a maioria da classe média carioca ainda via
a iniciativa do secretário de segurança José Beltrame como a panaceia contra todos os males, o
conto mostra que, para a população sob o controle da polícia, o segundo "P" da sigla não era
exatamente uma realidade. Em "Estação Padre Miguel", cinco amigos se veem sob a mira dos fuzis
dos traficantes locais.
Nesses e nos outros contos, chama a atenção a capacidade narrativa do escritor, pintando com cores
vivas personagens e ambientes sem nunca perder o suspense e o foco na ação. Na literatura
brasileira contemporânea, que tantas vezes negligencia a trama em favor de supostas
experimentações formais, O sol na cabeça surge como uma mais que bem-vinda novidade.
"Geovani pula da oralidade mais rasgada para o português canônico como quem respira. Uma nova
língua brasileira chega à literatura com força inédita." — João Moreira Salles
"Fiquei chapado." — Chico Buarque
"'O sol' vai muito além da 'literatura de favela', seja lá o que isso for, é simplesmente ótima literatura
moderna, e ponto. [...] Pequeno grande livro, emoção do início ao fim, bagulho doido." — Nelson
Motta
"Se Lima Barreto estivesse vivo, sem dúvida leria com emoção as narrativas deste livro tão
necessário em tempos de intolerância, ódio e ignorância." — Milton Hatoum
"O livro mais importante da literatura recente." — Marcelo Rubens Paiva
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Top 15 Melhores Bri Livros [FREE]:
[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

Aprendizados
http://new.beebok.info/br-1436286070/aprendizados.html

Uma oportunidade para conhecer&#xa0; profundamente uma das brasileiras mais
respeitadas do século. A caminhada de Gisele Bündchen começou no Rio Grande do Sul,
numa casa com cinco irmãs, jogando vôlei e resgatando cães e gatos de rua. Nessa época,
a...

[PDF]

O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

Fogo & Sangue – Volume 1
http://new.beebok.info/br-1437035638/fogo-sangue-volume-1.html

A arrebatadora história dos Targaryen ganha vida neste novo livro de George R.R.
Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, série que inspirou a adaptação de sucesso
da HBO, "Game of Thrones". Séculos antes dos eventos de A guerra dos tronos , a...
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Um acordo pecaminoso
http://new.beebok.info/br-1440692533/um-acordo-pecaminoso.html

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a
maioria delas não perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido,
Pandora prefere ficar em casa idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma
mulher independente. Mas certa...
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Tambores de Angola
http://new.beebok.info/br-1440596093/tambores-de-angola.html

Preconceito, medo, discriminação. É assim que o protagonista Erasmino se vê levado a
uma tenda de umbanda, após ter seu quadro agravado, imune ao socorro da psiquiatria.
&#34;Saravá, zinfio!&#34;, recebe-o a nega-velha Vovó Catarina....
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O poder do hábito
http://new.beebok.info/br-1254052358/o-poder-do-habito.html

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o
sucesso é entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante
os últimos dois anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou
de...
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O Mínimo que Você Precisa Saber Para Não Ser um Idiota
http://new.beebok.info/br-692071801/o-minimo-que-voce-precisa-saber-para-nao-ser-um-idiota
.html

Escritos entre 1997 e 2013 e publicados em diferentes jornais e revistas do país, os 193
textos aqui selecionados esmiúçam os fatos do cotidiano – as notícias, o que nelas fica
subentendido, ou que delas passa omitido – para afinal destrinchar, sem dó,...
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A irmã da lua
http://new.beebok.info/br-1437143039/a-irma-da-lua.html

Em A irmã da lua , quinto volume da série As Sete Irmãs, duas jovens separadas por um
século têm suas vidas entrelaçadas numa emocionante história sobre fé, tradição, paixão
e sobrevivência. Entre as filhas adotivas...
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Me Poupe!
http://new.beebok.info/br-1381518235/me-poupe.html

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os
melhores (e os piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos
desejos e necessidades do presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer
com o seu dinheiro. Sei...
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Mindset
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http://new.beebok.info/br-1254106060/mindset.html

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de
psicologia na Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação,
desenvolveu, ao longo de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude
mental...
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Minha história
http://new.beebok.info/br-1389262107/minha-historia.html

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com
uma vida repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma
das mulheres mais icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos
Estados Unidos —...
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Barões da Paixão 1 de 3
http://new.beebok.info/br-922783481/baroes-da-paixao-1-de-3.html

BARÕES DA PAIXÃO 1/ 3 Desde as cadeias de montanhas até as salas de reunião, eles
mantêm tudo sob controle – menos o coração... VOLTA AO LAR Caleb, a ovelha negra da
família Terrell, volta ao Colorado para receber uma herança...
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Barões da Paixão 2 de 3
http://new.beebok.info/br-936671597/baroes-da-paixao-2-de-3.html

BARÕES DA PAIXÃO 2 DE 3 – BARBARA DUNLOP AMOR TRAIÇOEIRO Só uma pessoa
pode ajudar Zach Rainer a salvar sua empresa, e é justamente a mulher com quem
acabara de dormir! Ele sabe que Abigail Jacobs se sente atraída por ele… Mas isso será...
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Breves respostas para grandes questões
http://new.beebok.info/br-1439091044/breves-respostas-para-grandes-questoes.html

Em textos inéditos, o físico e autor do best-seller Uma breve história do tempo nos
presenteia com seus pensamentos finais sobre as maiores perguntas da humanidade
Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking.
Com seu...
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