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Poemas Para Conquistar Al Chico O Chica Que Te
Gusta
Este livro, resultante de trabalhos de pesquisa em história oral, apresenta
histórias orais de vida de dez mulheres brasileiras de diferentes origens,
gerações e profissões. Os textos preparados pelos autores, que antecedem as
entrevistas, são permeados não apenas pela discussão de questões de gênero,
mas também sinalizam os universos encontrados no interior das narrativas
destas mulheres.
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Una novela sobre los sueños que nos mantienen vivos, los viejos ideales que
nunca se olvidan y la fuerza de los niños para cambiar el mundo. Año 1914. Un
hombre solo viaja en tren de Francia a Barcelona. Cerca del macizo del
Montseny, siente el impulso de bajarse en una pequeña estación. El olvido que
busca podría encontrarse en el silencio de la montaña. El protagonista pasa a
formar parte de una pequeña comunidad de leñadores y se acostumbra a la vida
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sencilla en contacto con la naturaleza. Atrás quedan los ideales y los sueños
envueltos en su pasado desconocido. Pero no podemos oponernos a nuestro
destino, y pronto descubrirá que los niños de la explotación forestal lo necesitan.
Tal vez el aislamiento del bosque sea, después de todo, el lugar para llevar a la
práctica los principios pedagógicos que la Escuela Moderna había desarrollado
en Barcelona a comienzos del siglo XX. Los viejos ideales nunca se olvidan.
Tal vez no haya en toda la historia de la literatura moderna personaje que conjugue tan
alta calidad literaria con vida tan enigmática, como Arthur Rimbaud. Michel Butor,
escritor, profesor y crítico eminente, espiga con inteligencia en los poemas y prosas de
Rimbaud para enhebrar una biografía, y una autobiografía, y un psicoanálisis y una
crítica literaria y hasta una antología del gran poeta simbolista.

Os sertões para mim foi marcante; inclusive marcou meu coração, por conta das
grandes paixões; quanto as circunstancias, acho que nem um bom cirurgião;
poderia corrigir os danos, causados pelas marcas deixadas pelos sertões; diante
das suas hostis circunstancias, desde meus tempos de criança; na verdade eu
falo do coração, de um homem do campo; que após conhecer uma cabocla de
doze anos, nascida criada no campo; ela balançou meu coração, com seus
belos encantos e o vazio que existia antes, não mais estava perturbando; porque
ela dominou á situação e igualmente todas meninas do campo, ela me deu
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razões; para de forma determinante continuar lutando, até conquistar o sertão e
seu coração; mas o tempo foi passando igualmente uma avalanche e com ele
levou minha grande paixão, portanto daquele tempo distante só me resta
lembranças; mas me conformo com a situação, porque o cotidiano de antes; me
ensinou que nem sempre triunfamos, mas de forma incessante irei adiante e
continuarei escrevendo rimas constantes; chamando pela menina do campo,
para legitimar minha grande paixão; mas sempre lembrando que naquela
ocasião, ela tinha apenas doze anos &&& Na verdade são infinitas as maravilhas
construídas e deixadas aqui; pelo Espírito do Deus Altíssimo, inclusive como
está diante das nossas vistas; as florestas podem testemunhar isso, pois exibem
um exemplar dos mais bonitos; capaz de atrair á atenção do leitor propriamente
dito e como roteirista contista; descrevi as arvores mais bonitas, como se fosse
uma Atriz escolhida pelo contista; para apresentar o papel mais difícil, sem
decepcionar a quem lhe deu vida e para que no final do filme ela possa ser
aplaudida; como diz á cartilha, dos grandes Artistas e ás arvores testemunharão
sobre isso
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