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¡Grítalo!

O dia em que (não) conheci
Mário González

entrevista com a família González

Esta edição do AltaVoz é especial por que trata de um acontecimento especial para a Unifesp, a doação do acervo 
do professor Mario González (USP), falecido em 2013. São mais de 1700 títulos que desde o mês de maio deste 
ano já estão na biblioteca do campus. Para contar um pouco mais desse processo que preservará a memória de 

Mario González, publicamos esta edição especial do AV em português.
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Fernanda, Mario e Neide González nos anos 80.



altavoz ESPECIAL 2015
periodicoaltavoz@gmail.com

Instrucciones para preguntar

COM A PALAVRA, A PROFESSORA NEIDE MAIA 
GONZÁLEZ

        por Joana Rodrigues  

AV - Como você avalia a 
importância do acervo Mario 
González para os estudantes, 
pesquisadores e professores a 
partir desta nova situação, a de 
passar para um espaço público?

NG: A intenção de doar os livros de 
Mario González para a Biblioteca 
da Unifesp era justamente a de 
disponibilizar um acervo de 
obras raras, de difícil acesso e 
aquisição, para uma instituição 
pública, com um projeto social 
claramente configurado, tal como 
o que ela tem. Esperamos, minha 
filha e eu, que o acesso a essas 
obras raras permita o estímulo 
pela leitura e desenvolvimento 
de muitas pesquisas, bem como 
momentos de fruição para 
aqueles que leem por prazer e 
que, de outra forma, dificilmente 
teriam acesso a esses livros.

AV -  Quais foram os motivos 
que a levaram à doação 
do acervo para a Unifesp?

NG: De certa forma, a segunda 
pergunta já foi respondida 
na primeira, porém reitero a 
importância de que esse acervo 
valioso fique disponível em uma 
instituição pública que vem atuando 
recentemente nesse área, que tem 
um projeto social relevante, que 
vem crescendo e se projetando 
graças ao conjunto de docentes 

e pesquisadores que integram o 
seu quadro, uma boa parte deles 
formada por nós, inclusive por 
Mario González. Ele certamente 
apoiaria a nossa decisão e, onde 
quer que esteja, certamente está feliz 
e orgulhoso dessa decisão, já que 
sempre foi adepto de compartilhar 
o conhecimento e de apoiar o 
crescimento das pessoas. Algo que 
ele sempre dizia, professor que era, 
no mais profundo sentido da pala
vra, todo mestre precisa ser superado 
pelos seus discípulos. Tomara que 
esses livros sejam ferramentas 
para que muitos o/nos superem.

 
AV- Sobre a relação de Mario 
González com o acervo, quais foram 
os autores mais lidos por ele? Quais 
as obras que tinham mais edições? 
Quais as obras prediletas dele? Que 
tipo de predileção ele mantinha 
em seu acervo: gosto pessoal, 
pesquisas, necessidades de alunos. 
Uma curiosidade: ele tinha muitos 
livros autografados pelos autores? 
Quais livros você destacaria?

NG: Mario González era um, nada 
desocupado, grande leitor e estudioso 
da literatura. Dificilmente não terá 
lido todos os livros de sua biblioteca, 
alguns deles várias vezes. Por uma 
questão mais relacionada às suas 
pesquisas, dedicou-se muito à leitura 
das obras relacionadas à Picaresca, 
ao Quixote, à Celestina, aos autores 
da Idade Média e do período que 

ele não gostava de chamar de Siglo 
de Oro. Debruçou-se com prazer 
sobre alguns autores e obras que 
ele considerava “marginais”, porque 
rebeldes e algo incompreendidos 
em sua época, em virtude de certa 
censura que receberam ao longo de 
sua vida, entre eles San Juan de la 
Cruz. Era apaixonado pela poesia 
de Jorge Manrique, a ponto de usar 
um fragmento de um de seus textos 
como epitáfio por ocasião da morte 
de seu pai, o que repetimos por 
ocasião de sua própria morte (...
aunque la vida perdió, harto consuelo 
dejonos su memória...). Outros dois 
autores que ele amava,  e lia com 
profundo interesse, mais dois dos 
seus amados rebeldes, e que foram 
objeto de suas pesquisas, foram 
os poetas Federico García Lorca e 
Antonio Machado. Do primeiro, 
fez estudos aprofundados de sua 
dramaturgia, em especial das obras 
que ele designou como Trilogia 
da Terra Espanhola (La Casa de 
Bernarda Alba, Bodas de Sangre 
e Yerma). Do segundo, conheceu 
profundamente não apenas a obra, 
mas também sua vida algo errante, 
cujos caminhos (los caminos que se 
hacen al andar) refiz com ele em 
1980, numa viagem que começou 
num pátio de Sevilla, donde madura 
un limonero, e terminou num 
cemitério de Collioure, no sul da 
França, onde Machado jaz ao lado 
da mãe. Cabe dizer também que 
era um apaixonado pela História 
e pela historiografia literária. 
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AV- Que imagem tinha 

para você, em sua infância, 

a biblioteca de seus pais?

FG: Desde pequena convivi 

com pais que se dedicavam 

à leitura e à pesquisa. 

Diferentemente das 

pessoas que nos visitavam 

e eram apresentadas à 

nossa biblioteca pessoal 

e que se admiravam com 

a quantidade e qualidade 

das obras, para mim estava 

internalizado como algo 

natural e que fazia parte 

da casa. Também tenho a 

minha biblioteca pessoal, 

que foi se formando de 

acordo com as minhas 

necessidades escolares 

e, posteriormente, às minhas 

necessidades profissionais. Desde 

pequena sempre fui estimulada 

pelos meus pais a me interessar 

pela leitura e consequentemente 

pela compra de obras consideradas 

importantes, algo que eles 

bancavam com convicção e prazer.

AV -  A presença desse acervo 

em sua casa e o fato de seus 

pais serem pessoas de       Letras 

influenciou, de alguma forma, 

a sua escolha profissional?

FG: Inicialmente, quando escolhi 

fazer Psicologia, pensei, talvez 

inconscientemente, em me afastar 

das escolhas profissionais dos meus 

pais, inclusive não me interessando 

em me formar no mesmo local 

em que eles estudaram e fizeram 

suas carreiras. Ao longo da minha 

trajetória acadêmica, no entanto, 

fui me aproximando mais de temas 

relacionados àquilo que revela 

uma relação entre a Literatura e a 

Linguística com a Psicologia. 

Por isso, talvez, tenha 

me interessado tanto por 

leituras como a das tragédias 

gregas, que eram lidas e 

discutidas com o meu pai, 

as da Filosofia, que muitas 

vezes eram incompreendidas 

nos textos da escola ou 

faculdade e que se tornavam 

mais leves e fascinantes 

após conversas com a 

minha mãe. Com relação 

à Psicanálise, meus pais 

puderam acrescentar muito 

à minha visão de homem e 

mundo com a bagagem que 

eles têm, tanto de leitura 

quanto de escrita. Se houve 

alguma influência, foi indireta, em 

função de toda essa experiência de 

vida familiar, porém sempre fui 

estimulada a escolher a profissão 

que me trouxesse realizações, 

prazer, e nunca fui conduzida 

a fazer escolhas determinadas 

por eles, somente orientada e 

apoiada nas minhas decisões.

PALAVRA DE FILHA:
FERNANDA MAIA GONZÁLEZ

Fernanda e Neide: laços afetivos e culturais
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En Voz Alta

La trayectoria de un profesor compromisado

por Graciela Foglia

 El profesor Mario González 
se consideraba brasileño, aunque 
había nacido en Alta Gracia, 
Córdoba, Argentina (y tenía un 
acento bien marcado). Estudió en 
la Universidad Católica de Córdoba 
y se recibió de profesor en Letras 
en 1963; después vino a Brasil,  a la 
Universidade de São Paulo, 
donde hizo la maestría y el 
doctorado y fue profesor de 
Literatura Española a partir 
de 1968; el posgrado lo 
cursó en España. Más tarde 
obtuvo la “livre-docencia” y 
llegó a ser profesor Titular. 
Al jubilarse continuó dando 
clases en el posgrado de la 
USP y dirigiendo alumnos 
y alumnas. En total fueron 
veinticuatro maestrías 
y catorce doctorados. 
Sus proyectos de 
investigación se 
relacionaban sobre todo con la 
Literatura española clásica, pero 
también se dedicó a algunos autores 
españoles del siglo XX, como 
Federico García Lorca, a los estudios 
comparatistas con autores brasileños 
o hispanoamericanos y a la 
traducción. Publicó ocho libros, uno 
de ellos póstumo (A trilogia da terra 

espanhola de Federico García Lorca, 
por la EDUSP), además de artículos 
en revistas y capítulos de libros.
Pero más allá de gran profesor e 
investigador, lo más importante, tal 
vez, sea su lado “briguento” a favor 
de las causas públicas y colectivas 
(del cual somos herederas/o las/o 

docentes del área de español de 
EFLCH). Los que más convivieron 
con él hablan de un hombre idealista 
que creía en la lucha colectiva para 
cambiar el mundo. Por eso, no 
solo fue parte de la Associação de 
Docentes da Universidade de São 
Paulo (ADUSP), como también, 
en 1983, fundó y fue primer 

presidente de la Associação de 
Professores de Espanhol do Estado 
de São Paulo (APEESP), la segunda 
asociación de ese tipo en Brasil. 
En 1984, el profesor Mario le propuso 
a la Associação de Professores de 
Espanhol do Estado do Rio de Janeiro 
organizar un encuentro nacional que 

reuniese a los profesores de 
español del país; así, a partir 
de su sugerencia nació el 
Primer Congresso Brasileiro 
de Professores de Espanhol, 
cuya edición número diecisés, 
30 años después, acaba de 
ser organizada por las/los 
docentes del área de español 
de la UFSCar, São Carlos, y 
de la UNIFESP, Guarulhos. 
Juntando su compromiso con 
lo colectivo y con lo académico, 
también fundó, en 2000, 
la Associação Brasileira de 
Hispanistas (ABH), de la cual 

fue presidente durante dos períodos. 
 Peleador  e insistente, tenaz 
y porfiado, el profesor Mario no 
dudaba a la hora de organizar 
resistencias, no tenía miedo de 
golpear las puertas necesarias y 
enfrentarse a quien fuera, autoridad 
o no, en beneficio de la comunidad 
y contra las injusticias sistémicas. 

González entre sus referencias de lecturas.
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 Em A trilogia da terra 
espanhola, de Federico García Lorca, 
Mario González nos oferece um 
valioso estudo sobre três conhecidas 
peças - Bodas de sangre, Yerma 
e La casa de Bernarda Alba - do 
autor granadino, assassinado em 
1936 pelos fascistas espanhóis.
 Organizado em quatro 
capítulos, o recente estudo 
de Mario González, 
publicado postumamente, 
ao mesmo tempo 
que atualiza o debate 
teórico sobre o caráter trágico ou 
dramático desse conjunto de peças, 
denominado por alguns críticos e 
historiadores da literatura como 
“trilogia trágica”, apresenta uma 
cuidadosa análise de cada uma delas.
 No primeiro capítulo, 
intitulado “O teatro de Federico 
García Lorca”, Mario González traça 
um breve panorama da produção 
teatral de Lorca, localizando as 
relações entre os procedimentos 
estéticos empregados pelo autor 
e o contexto de produção e de 
representação de sua obra dramática: 
“toda a extensa produção teatral 
lorquiana aparece dominada por dois 
aspectos básicos. Em primeiro lugar, 
é a obra de um homem de teatro, 
preocupado com os mecanismos 
da representação, fato que leva seus 
textos, muitas vezes, a ser metateatro 
(...) Em segundo lugar, o teatro de 
Lorca é teatro poético (...)” (p. 13). 
Embora panorâmico, esse capítulo 
introdutório resulta de uma pesquisa 
minuciosa que possibilita ao leitor 
situar-se no conjunto da produção 
dramática lorquiana, a partir de uma 
perspectiva que é historiográfica 
e crítica, ao mesmo tempo.
 No segundo capítulo do 
livro, “A tragédia Bodas de sangre”, 
após analisar detalhadamente 

os elementos constitutivos da 
construção das personagens que 
compõem a tragédia e dos espaços 
em que se desenvolvem as ações 
dramáticas, Mario González elabora 
uma brilhante interpretação da 
peça à luz do complexo contexto 
de sua produção. Põe em relevo as 
intersecções entre os finos fios que 

compõem os procedimentos estéticos 
empregados por Lorca e o tecido 
dramático construído sob o signo da 
aniquilação do sujeito para concluir 
que, “em Bodas de Sangre, os homens 
e as mulheres são aniquilados devido 
à sua incapacidade de liberar-
se do domínio das instituições a 
serviço de valores econômicos 
que massacram os indivíduos (...). 
O destino trágico da peça fica 
acentuado pela perspectiva final de 
reiteração do “destino” imposto às 
mulheres, submetidas a uma ordem 
patriarcal que não atinge apenas 
aquelas que vemos no palco”. (p. 54)
 O título do terceiro capítulo 
do livro, “O poema trágico Yerma”, 
já anuncia as intrínsecas relações 
entre o teatro e a poesia lírica 
trabalhadas por Lorca, que servirão 
de fio condutor para a análise que 
desenvolve Mario González e para a 
interpretação que ele propõe da peça. 
Após estabelecer as aproximações 
entre o conteúdo enunciativo 
do texto e a  “realidade social e 
cultural da Espanha de Lorca” (p. 
55), o crítico ilumina de que modo 
alguns dos temas de toda la vida - a 
maternidade, a honra, o desejo - 
constituem a matéria poética criada 
por Lorca para representar a tragédia 
da vida em sociedade, naquele 

contexto: (...) “uma tragédia em que 
o destino não está fora, mas dentro. 
Dentro de Yerma, que internaliza 
o que a destruirá ao matar Juan, e 
dentro de uma sociedade que carrega 
a fatalidade de se aniquilar pela 
frustração por ela imposta àqueles 
que a constituem. Uma sociedade 
pautada por normas que esterilizam 

quando impedem que 
os sentimentos ocupem 
seu espaço.”(p. 77) 
 Para fechar o 
estudo da trilogia da 

terra espanhola, Mario González 
focaliza, no último capítulo de seu 
livro, “o drama A Casa de Bernarda 
Alba”. Ao chamar a atenção para os 
diferentes  procedimentos estéticos 
empregados na construção dessa 
peça - “Nem uma gota de poesia! 
Realidade! Realismo puro! (p.82)”, 
nas palavras que recupera de 
Lorca - o pesquisador examina 
detalhadamente a construção de cada 
uma das personagens e do ambiente 
dramático para propor uma bela 
interpretação dos simbolismos 
de A Casa de Bernarda Alba.
 Nesta sua última obra, Mario 
González deixou registrado parte 
do conteúdo da disciplina de pós-
graduação que daria, na Universidade 
de São Paulo, no segundo semestre 
de 2013, que ele vinha preparando 
cheio de entusiasmo e nos 
animando a todos, nos congressos 
e nas “mesas quadradas”, como ele 
gostava de dizer. O livro que acaba 
de ser publicado pela EDUSP é 
mais uma mostra contundente 
do compromisso militante do 
Professor Mario González com o 
rigor acadêmico e, ao mesmo tempo, 
com a denúncia dos mecanismos 
de opressão e de silenciamento que 
constituem o tecido da boa literatura. 
Camarada Mario González: presente!

“Camarada Mario González: 
presente!”

A trilogia da terra espanhola, de Federico García Lorca, de Mario Miguel González

por Ivan Rodrigues Martin 
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¡grítalo!

O dia em que (não) conheci Mario González
por Victor Cedro, aluno do curso de Letras  

 Era uma manhã como 
outra qualquer, eu havia me 
comprometido a ajudar em uma 
catalogação inicial de livros de um 
acervo doado à UNIFESP, apenas 
sabia que o acervo fora doado pela 
professora Neide González, esposa 
do professor Mario González, 
falecido há pouco mais de dois anos. 
 O pouco que sabia de 
antemão sobre Mario González 
havia ouvido na mesa de abertura 
do II Simpósio da APEESP, 
ocorrido na USP em novembro de 
2013, onde ele foi homenageado. 
Os palestrantes falaram um 
pouco sobre a trajetória de 
Mario González, – alguns com 
a voz nitidamente embargada 
pelo pranto represado – sua 
vida acadêmica intensa, sua 
militância e sua produção 
intelectual sobre literatura. 
Sem dúvida alguma, uma vida 
acadêmica invejável, frutífera 
e longeva. Ainda assim, Mário 
González me parecia distante, 
como os rostos na pintura de uma 
pessoa importante que vemos nos 
museus, por quem, mesmo não 
que saibamos realmente o motivo, 
guardamos alguma admiração. 
Com alguns textos teóricos 
produzidos por Mario González 
sobre literatura que li durante a 
graduação, essa distância diminui, 
embora ainda existisse. Como tenho 
a mania de traçar um retrato do 
autor a partir de seus textos, ainda 
que seja demasiado fantasioso, 
claro, me mostrou um Mario 
González intelectual sisudo, de 
reflexões profundas sobre literatura. 
González agora era uma efígie feita 
de palavras nos meus pensamentos 

e ainda continua sendo, mas de 
uma forma um pouco diferente. 
 Quando me deparei 
novamente com seu nome e 
essas poucas lembranças retidas 
em minha memória, no espaço 
onde seus livros pessoais estavam 
sendo catalogados, ouvi e li 
novas informações sobre Mario 
González. Os professores presentes 
e responsáveis pela catalogação, em 
sua maioria haviam sido alunos 
de González e, com a memória 
tocada pelo contato com os livros, 
as lembranças se afloraram: além 

de causos, vestígios de aulas 
recordadas por fichamentos 
guardados em livros traziam à tona 
memórias das aulas – um tanto 
quanto herméticas, confessam – de 
literatura durante suas respectivas 
graduações, e os olhos deles 
buscaram disfarçar a nostalgia 
e admiração pelo antigo mestre. 
Quando manuseei os livros, além 
de me espantar com a grande 
quantidade de títulos raros, me 
surpreendi com quantidade de 
afeto guardado em forma de escrita 
pelas pessoas que presentearam 
Mario González com livros. 
Dedicatórias sem fim em livros 
sem fim. Entre o abrir e fechar de 
livros, surgiam pequenas notas 

de agradecimento e bilhetes 
emocionados: ex-alunos, amigos, 
admiradores e escritores desfilavam 
suas homenagens e elogios sem 
poupar todos os adjetivos positivos 
presentes, tanto em língua 
portuguesa quanto em castelhano. 
Memórias subjetivas contidas 
na memória coletiva dos livros. 
 Compreendi, de súbito, o 
impacto que um grande professor 
tem em seus alunos, fato que, 
nesses dias estranhos, oferece certo 
alívio a quem está começando na 
carreira docente. Julguei um tanto 

quanto fantástico admirar 
alguém que nunca tinha 
conhecido, com quem nunca 
tive aulas e pouco li o que 
escreveu, mas agora é tarde, 
eu já tenho uma nova imagem 
mental de Mario González, 
seja ela refletida nos livros, nas 
dedicatórias ou nas aulas dos 
meus próprios professores. 
 Vale lembrar que tudo isso 

que escrevi se torna interessante, 
quando lembro que poderei 
ler todas aquelas obras que me 
impressionaram e tantas outras que 
ainda não vi estarão disponíveis 
na biblioteca da EFLCH. 
Por fim, ainda não vi nenhuma 
foto de Mario González, ainda 
que existam meios que facilitem 
e muito esse tipo de informação. 
Mas não quero, gosto de sua 
imagem assim como a conheço 
hoje, toda composta de palavras.

P.S: O autor deste texto teve que se 
trair pois, durante o trabalho de 
diagramação dos textos, teve que 
ver  fotos de Mário González.

“Compreendi, de súbito, 
o impacto que um grande 

professor tem em seus alunos, 
fato que, nesses dias estranhos, 

oferece certo alívio a quem 
está começando    na carreira       

docente.”
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dónde llega la voz

por Joana Rodrigues

 

  Um Acervo Para Pesquisar, Ler e Sonhar

Na trajetória do universo acadêmico, 
um elemento imprescindível é a 
biblioteca. Manter um conjunto de 
obras à mão é parte fundamental 
da formação de um intelectual. 
Quando o intelectual é um 
professor de literatura, as estantes 
que se encarregam de acomodar os 
volumes passam a tomar conta 
da sala, de parte dos quartos, 
e de outras áreas da casa. Sim, 
pois os livros vão se apossando 
dos espaços da casa e da alma. 
Os livros vão acompanhando 
seu dono de maneira quase 
epifânica, nas alegrias, nos 
sofrimentos, nas realizações e 
nas conquistas, na claridade do 
dia ou da lua. Nas milhões de 
páginas por onde deslizaram 
os olhos  do professor, 
dono da biblioteca, quanta 
história, quanta emoção, 
quanta reflexão, quanta 
pesquisa e quantas ideias. 
Companheiros incondicionais 
dos intelectuais e dos 
professores de literatura, os livros 
ultrapassam as relações de dono 
e objeto e sempre transcenderam 
em outros movimentos de cultura, 
conhecimento, experiências e 
sonhos.  Daí  a compreensão de 
que o acervo de cada um, em 
particular de um professor de 
literatura conserva marcas pra lá 
de pessoais e intelectuais, é algo 
para muito além das páginas. 
Por tudo isso e muito mais, é fácil 
compreender os laços de amizade 

e de intensidade intelectual que 
os une. Por tudo isso é fácil 
compreender que os livros de uma 
biblioteca particular raramente 
saem para mãos e olhos alheios sem 
um prazo determinado (e quase 
sempre apertado) para retornar às 
prateleiras e ao convívio do dono.

O acervo que a Unifesp recebeu 
como doação no mês de junho de 
2015 não fugiu a nenhum desses 
laços. No total de 1737 títulos 
catalogados,  a biblioteca do campus 
Guarulhos passa a contar com 
esses livros que acompanharam 
a trajetória de vida do professor 
de literatura espanhola da USP 
falecido em 2013, Mario González.
A iniciativa que partiu da viúva 
de Mario, a também professora 
da FFLCH/USP, Neide González, 

teve imediato aceite e acolhimento 
por parte da área de Espanhol 
da Unifesp, que imediatamente 
ao anúncio se organizou em um 
mutirão que consistiu em retirar os 
livros da residência dos professores 
em São Paulo, trazê-los para o 
campus, acomodá-los e catalogá-

los.  Num movimento 
contínuo de braços e de 
muito carinho e emoção, os 
oito docentes das subáreas, 
de língua espanhola  e 
literaturas em castelhano, 
monitores e funcionários 
da biblioteca com muitas 
horas de dedicação, 
conseguiram acomodação 
provisória nas dependências 
do prédio da biblioteca.
Em um período de médio 
prazo,  o acervo Mário 
González será inaugurado e 
cumprirá sua função maior, 
a de oferecer caminhos para 
a pesquisa, o ensino e a 
extensão de nossos alunos, 

os grandes privilegiados deste ato 
político e de amor à literatura em 
língua castelhana. A chegada de 
tantos títulos novos à biblioteca da 
EFLCH/UNIFESP irá contribuir 
para as consultas e pesquisadas dos 
discentes, em particular no que diz 
respeito às questões literárias. Tal 
contribuição soma-se aos nossos 
votos, para que em um futuro não 
muito distante,  “os alunos possam 
superar os seus modelos e mestres”, 
como dizia o professor Mario.

Vista parcial do acervo na biblioteca do campus.
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Trabalho em conjunto 

A vinda do acervo Mario González para o campus de Guarulhos ressaltou uma vez mais a importância do 
trabalho em conjunto entre docentes e funcionários. Pois graças à colaboração da equipe da biblioteca 
que prontamente entendeu e acatou o projeto de doação, disponibilizando o espaço físico assim como boa 
parte de seus funcionários, chegamos ao trabalho de catalogação e acondicionamento de forma bastante 
rápida.Fato que colaborou para a conclusão dessa primeira etapa. Portanto fica aqui o agradecimento 
ao coordenador William José Sobral,  à Patrícia Helena Gomes da Silva e à toda equipe da qual faz parte.

Professores da Área de Língua Espanhola e 
Literaturas em Castelhano da UNIFESP:

Andreia Menezes, Etel Gutiérrez, Graciela 
Foglia, Greice Nóbrega, Ivan Martin, 

Joana Rodrigues,
Neide Elias e Rosângela Dantas. 

Monitoria de Literaturas em Castelhano:
Joice Mendes e Victor Cedro

nuestros tips

DESTAQUE PARA ALGUMAS OBRAS

No acervo Mario González soma-se uma variedade de títulos entre literatura espanhola, latino-americana e 
brasileira; crítica literária e história da literatura, afora outras publicações, como revistas, catálogos e anais. 
Uma mirada entre essas obras durante o processo de catalogação e registro, realizado em um sistema de 
mutirão entre docentes, monitores e funcionários da biblioteca da Unifesp no mês de maio deste ano, nos 
levou a destacar alguns títulos que poderão ser conferidos muito em breve durante as leituras e pesquisas 
dos futuros leitores:

La poesía de San Juan de La Cruz, 
de Dámaso Alonso.
Poemas del destierro y de la espera, 
de Rafael Alberti.
Antología bilingüe de dramaturgia 
de mulheres latino-americanas, de 
Graciela Ravetti y Sara Rojo.
Antonio Machado (1875-1939). El 
hombre. El poeta. El pensador, de 
Sesé Bernard.
Conversaciones con Juan Ramón 
Jimenez, de Ricardo Gullón. 
La novela picaresca y el punto de 
vista, de Francisco  Rico. 
El pensamiento de Cervantes, de 
Américo Castro. 
Historia de la literatura española 
actual, de Jean Canavaggio. 
Historia social de la literatura y del 
arte, de Arnold Hauser.
El grupo poético del 27, de Manuel 
Rozas.
Gustavo Adolfo Bécquer - Vida y 
poesía, de José Pedro Díaz.
Estórias da Mitologia - O cotidiano 
dos deuses, de Domício Proença 
Filho.


