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Não é à toa que Ana Maria Machado é considerada uma
das escritoras mais completas da literatura brasileira. Além de
autora de sucesso de livros voltados para crianças e jovens, a
escritora também vem se destacando nos últimos anos como
exímia autora de livros de ficção para adultos, com romances e
contos.
Sinais do mar (Editora Gaia, 56 páginas, R$ 35,00)
apresenta uma faceta da escritora que se encontrava escondida
como um tesouro no fundo do mar: a de poeta. E é justamente
sobre os encantos e mistérios do mar que esta primeira incursão
no mundo dos versos está concentrada. Carioca de nascimento
e dona de uma intimidade cotidiana com o universo das águas
salgadas, Ana Maria Machado concebe no livro poemas que
trazem evocações e imagens líricas de quem avista as ondas em
seu balanço por vezes calmo, por vezes bravio, recriando seres,
cenários e sentimentos que são próprias da vida marítima.
No poema “Estrelas”, a escritora brinca de maneira
deliciosa e profunda com as palavras: “Cinco pontas/ cinco
destinos/ são areias tontas/ de desatinos/ Cinco sentidos/ cinco
caminhos/ grãos tão moídos/ por mares e moinhos/ Estrelaguia/ em alto-mar/ outra Maria/ vem me chamar.”

Sobre a autora: Ana Maria Machado tem mais de 100 livros publicados no Brasil e
em mais de 17 países, somando mais de 18 milhões de exemplares vendidos.
Começou a carreira como pintora. Estudou no Museu de Arte Moderna e participou
de exposições individuais e coletivas. Estudou Letras, foi professora em colégios e
faculdades, trabalhou em jornais e revistas do Rio de Janeiro e de São Paulo. No fim
de 1969, depois de ser presa e ter diversos amigos detidos, durante a ditadura, deixou
o Brasil e partiu para o exílio. Na Europa, trabalhou como jornalista na revista Elle,
em Paris, e na BBC, de Londres, além de se tornar professora na Sorbonne, onde
também foi aluna de Roland Barthes e terminou a tese de doutorado em Linguística
e Semiologia sob sua orientação. O livro Recado do nome, que trata da obra de
Guimarães Rosa, é resultado dessa tese. Voltou ao Brasil no fim de 1972, quando
começou a trabalhar no Jornal do Brasil e na Rádio JB, onde foi chefe do setor de
Radiojornalismo.

