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Funcionária lança livro de ensaios
A consultora e professora Jane Valeriano publica ensaios sobre literatura, em edição independente
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É extremamente difícil e arriscado
publicar um livro no Brasil. Ainda mais
quando o assunto é teoria. Mas a paixão
pelos alunos e pela literatura motivou a
consultora da Assembléia e professora
universitária Jane Alves Valenano a en-
frentaro desafio e se aventurar pelo cami-
nho da produção independente. O risco
compensou. Será lançado, em agosto, o
livro "A metáfora à luz da psicanálise (e
outros estudos sobre literatura)", uma
coletânea de 12 textos escritos por Jane
durante a pós-graduação e o mestrado na
Pontifícia Universidade Católica (PUC/
MG). Com uma tiragem de mil exempla-
res, a publicação foi feita pela Mazza
Edições e é destinada a estudantes de
Letras e a interessados em Literatura.

O livro é dividido em duas partes. A
primeira, que reúne sete trabalhos, trata
exclusivamente de literatura brasileira. O
poeta Carlos Drummond de Andrade e os

romancistas Graciliano Ramos e Gui-
marães Rosa são, entre outros autores,
objeto das reflexões de Jane. A segunda
parte do livro é diversificada e trata de
literatura africana, portuguesa, e temas
como pós-modernismo e psicanálise. O
texto "A metáfora à luz da psicanálise
que empresta o título à obra, foi redigido
a partir de estudo feito sobre trecho do
livro "Metáfora e conceito", da escritora
francesa Claudme Normand.

Professora de Literatura Brasileira
e Teoria da Literatura na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de Belo Ho-
rizonte (Fafi-BH) desde 86, Jane afirma
que sua grande paixão é a sala de aula.
"O livro é destinado, particularmente,
aos alunos do curso de Letras da faculda-
de", ressalta. Consultora na área de Edu-
cação e Cultura desde outubro do ano
passado, Jane teve que conciliar o traba-
lho na Assembléia, a Fafi-BH e os cuida-
dos com a casa —ela tem três filhos - com
a produção do livro. O trabalho valeu a
pena. "É como se o livro fosse mais um

filho", afirma.
O próximo desafio que Jane se pre-

para para enfrentar é a publicação de sua
tese de mestrado, intitulada "Jornal de
Serra Verde - narrativa popular e memó-
ria", defendida no final de 92.0 trabalho
é baseado no livro "Jornal de Serra Ver-
de", de Waldemar Versiani dos Anjos,
um dublê de escritor e médico, que tem, Jane lança
na opinião de Jane, uma "pitadinha" do
seu escritor preferido, o imbatível Ma- e já pensa
chado de Assis.	 no segundo


