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RESUMO: O presente artigo apresenta uma análise da obra Bisa Bia Bisa Bel (2002), de Ana 
Maria Machado. A autora aborda questões que serão interpretadas à luz do discurso e das 
ideologias que nos são dadas por meio das representações do narrador-personagem. Com isso, 
delineamos como recorte a justaposição de conflitos entre as gerações presente na narrativa para 
problematizar semelhanças e dessemelhanças. E, para isso, temos como arcabouço teórico, 
Mikhail Bakhtin (1993), Walter Benjamin (1994) e Antonio Cândido (1985), entre outros. 
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A literatura, de modo geral, tem sido o foco de muitos estudiosos, meio de 

entretenimento e pesquisas. Neste horizonte, desponta a literatura infantil e juvenil, que 

obteve destaque no Brasil no século XX. Diante desse cenário, surge o ilustre escritor 

Monteiro Lobato, como apresenta Lajolo e Zilberman: “Na década de 20, destacam-se, 

dentre as criações de autores nacionais, quase que solitárias, as obras de Lobato.” 

(LAJOLO E ZILBERMAN,1984, p. 46). Ele abre o caminho para o marcante 

movimento da literatura infantil e juvenil fundado num universo imaginário e incentiva 

novos autores a dar continuidade para esse tipo de criação literária. Na década de 1970, 

há um grande avanço nessas produções, devido ao apoio do governo, uma vez que neste 

período havia um índice elevado de analfabetismo no Brasil.  

Nos anos 1980, muitas obras da literatura infantil e juvenil brasileira alcançaram 

destaque, como afirma Cademartori: “Vive-se, nesta década de 80, no Brasil, o boom da 

literatura infantil, manifestado através de uma venda sem precedentes de livros para 

crianças.” (CADEMARTORI, 1986, p. 11). Entre tantas obras, algumas se eternizaram 

na memória do público juvenil, adulto e até mesmo da terceira idade, como a Obra de 

Ana Maria Machado, Bisa Bia Bisa Bel. 
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A autora publicou mais de quarenta livros na década de 1980 e criou sua livraria 

especializada em literatura infantil. Em 1981, recebeu o Prêmio Casa de las américas 

por De olho nas penas (1986) um mágico e pungente inventário da opressão do índio e 

do negro. Também coordenou oficina literária em vários países. Nos anos 1970, 

palestrou nos Estados Unidos sobre arte e censura, mas seu reconhecimento definitivo 

aconteceu no ano 2000 ao receber o Prêmio Hans Christian Andersen, considerado o 

Nobel da literatura Infantil e Juvenil, em Cartagena de Índias, na Colômbia. Recebeu 

várias homenagens através da obra Bisa Bia Bisa Bel (2002), como ela descreve:  

 

Por causa de Bisa Bia, já tomei chá com avós em uma porção de 
colégios de cidades diferentes, já recebi receitas de biscoitos, ganhei 
bordados, vi exposições de fotos de família. Por causa de Neta Beta, 
ouvi músicas metaleiras do futuro, li jovens utopias sobre o mundo 
que ainda vem por aí, assisti a desfiles de moda intergaláctica. E da 
Califórnia a Paris, do México a Berlim, passando por todo o nosso 
interior, encontrei gente que sorriu ou chorou com Bel e que depois 
veio me dizer que ainda tem uma Bisa Bia morando no coração.  
(MACHADO, 2001, p.63). 
 

A obra ganha destaque por estar muito acessível ao público infantil e juvenil, 

uma vez que esta fez parte da biblioteca das escolas públicas através do 

projeto “Literatura em Minha Casa”, pelo FNDE, e muitas crianças e jovens 

conheceram e se encantaram.  

Ao analisar a amplitude desse fenômeno literário, como marca substancial, 

tomamos o confronto de três gerações, num diálogo em que se entrelaçam presente, 

passado e futuro. Observamos as marcas do narrador personagem, pois a narrativa 

enriquece quando a avó aparece como representante de geração e a bisneta contribuem 

para formação da identidade. Assim cada personagem apresenta seu tempo a partir de 

uma foto encontrada no cenário da obra, como ressalta a própria Ana Maria Machado: 

“Dentro do quarto de minha mãe tinha um armário, dentro do armário uma gaveta, 

dentro da gaveta uma caixa, dentro da caixa um envelope e dentro deste, um retrato.” 

(MACHADO, 2001, p. 7).  

A narrativa é envolvente e nos leva a pensar nas palavras de Walter Benjamin: 

 

Quanto maior a naturalidade com o que o narrador renuncia às 
sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se gravará na 
memória do ouvinte, mais completamente ela se assimilará à sua 
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própria experiência e mais irresistivelmente ela cederá à inclinação de 
recontá-la um dia. (BENJAMIM, 1994, p 203). 
 

Diante da magnitude literária e a grandeza da obra, as personagens parecem 

inventar seu discurso, mas pela força de persuasão são os discursos que inventam a 

personagem. Como vemos num trecho da narrativa: 

 

A gente ia conversando e olhando os retratos. De repente eu vi um que 
era a coisa mais fofa que você puder imaginar. Uma menininha linda 
de cabelo todo cacheado. Vestido claro cheio de fitas e rendas, 
segurando numa das mãos uma boneca de chapéu e na outra uma 
espécie de pneu de bicicleta soltinho.  
– Ah mãe, me dá essa bonequinha... 
- Não é boneca, minha filha, é um retrato da vovó Beatriz. 
(MACHADO, 2001, p. 9). 
 

Nesse momento, a menina se depara com a memória de sua família e desperta o 

grande desejo de conhecer as raízes da sua origem.  Diante das variadas possibilidades 

de leituras, observamos o que Anatol Rosenfeld afirma: 

 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem 
pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a plenitude 
da sua condição, e em que se torna transparente a si mesmo; lugar em 
que, transformando-se imaginariamente no outro, vivendo outros 
papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza e vive a sua 
condição fundamental de ser autoconsciente e livre, capaz de 
desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a sua própria 
situação. (ROSENFELD, 2014, p. 48). 
 

Na fantasia de Isabel, a partir do momento que ela passa a ouvir vozes de sua 

bisavó já morta, num tempo remoto, e de sua bisneta, num tempo porvir, surgem as 

divergências de ideias, pois a Bisa Bia possivelmente viveu no século XIX. Podemos 

inferir isso baseado nas palavras de Ana Maria Machado: “Quando escrevi Bisa Bia, 

Bisa Bel, só estava era com muita saudade de minhas avós.” (MACHADO, 2001, p. 63). 

Neta Beta, a dona da voz misteriosa, é outra possibilidade de vida projetada no futuro, 

provavelmente para o século XXI e, Izabel representante do século XX. Essa trança de 

gente, no ecoar de vozes, opina e critica, concorda e discorda, cada uma a seu modo, 

conforme o período em que vive na sociedade. 

As personagens apresentam hábitos, costumes e valores de diferentes épocas, 

através de uma narrativa entrelaçada de vozes entre passado, presente e futuro que, para 
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Izabel, a narradora personagem, é uma tarefa importante a ser resolvida. Segundo 

Bakhtin (2005): 

 

Encontrar a sua voz e orientá-la entre outras vozes, combiná-la com 
umas, contrapô-la a outras ou separar a sua voz da outra à qual se 
funde imperceptivelmente são as tarefas a serem resolvidas pelas 
personagens [...] Nesse coro a palavra é transmitida de boca em boca 
[...] mas numa polifonia de vozes em luta e interiormente cingidas. 
(BAKHTIN, 2005, p. 243-254). 
 
 

Considerando que o narrador da obra se apresenta em primeira pessoa, 

exemplificamos essa polifonia de vozes no fragmento a seguir: 

 

- Isso é verdade – disse Neta Beta. – Mas os nossos palpites 
são tão diferentes... Como é que ela vai saber quem tem razão? 

Essa é uma coisa, por exemplo, em que Neta Beta tem toda 
razão. Impossível saber sempre qual o palpite melhor. Mesmo quando 
eu acho que minha bisneta é que está certa, às vezes meu coração 
ainda quer-porque-quer fazer as coisas que minha bisavó palpita, 
cutum-cutum-cutum, com ele... Mas também tem horas em que, 
apesar de saber que é tão mais fácil seguir os conselhos de Bisa Bia, e 
que nesse caso todos vão ficar contentes com meu bom 
comportamento de mocinha, tenho uma gana lá de dentro me 
empurrando para seguir Neta Beta, lutar com o mundo mesmo 
sabendo que ainda vão se passar muitas décadas até alguém me 
entender. (MACHADO, 2001, p. 53). 

 
 

Os diferentes modos de pensar e agir das personagens leva-nos a compreender 

essa justaposição de conflitos. Vera Maria Tietzman Silva, em sua obra Literatura 

Infanto-Juvenil (1994), faz uma crítica em relação à obra em destaque de Ana Maria 

Machado e corrobora o seguinte: 

 

O equilíbrio não lhe chega suavemente, porém, Bel confronta sua 
vontade tanto com a de Bisa Bia quanto a de Neta Beta. Do confronto 
com a primeira, conclui-se que, pelo menos no tocante à distribuição 
de papeis entre os sexos, o mundo evoluiu para uma atitude mais livre 
e menos preconceituosa em relação às mulheres; do confronto com a 
segunda, conclui-se que é julgamento apressado e pouco sensato 
descartar o passado sem critérios. (SILVA, 1994, p. 125). 

 
 

Podemos dizer que esse “equilíbrio que não chega suavemente” faz-se necessário 

para a personagem Bel se autoconhecer e aos poucos ir construindo sua identidade. Por 
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isso chamamos justaposição de conflitos, pois as divergências de pensamentos e 

comportamentos estão lado a lado, construindo o tempo presente. 

A partir dessas observações, naturalmente identificamos as semelhanças e 

dessemelhanças entre um século e outro, como vemos a seguir: “Só depois que eu fiquei 

conhecendo melhor Bisa Bia é que soube da verdade: ela não gosta de ver menina 

usando calça comprida, shorts, todas essas roupas gostosas de brincar. Acha que isso é 

roupa de homem, já pensou?” (MACHADO, 2001, p.11).  

Ao se deparar com essa memória, ela apresenta as diferenças ideológicas 

marcadas por concepções de diferentes épocas sobre o papel feminino no decorrer do 

tempo. Tempo este que, “Direta ou indiretamente, a experiência individual, externa e 

interna, bem como a experiência social ou cultural, interferem na concepção do tempo.” 

(NUNES, 1995, p.17). 

Com uma linguagem poética, interessa-nos observar que a personagem, mesmo 

agindo a seu modo, aos poucos vai aprendendo com a bisavó, mesmo não concordando 

com seu ponto de vista, como o narrador nos apresenta:  

 

Só que ela não queria entrar no bolso do short. Tentei com jeitinho, 
não consegui. Experimentei com força. Nada! Mas Bisa Bia é muito 
teimosa, aos poucos vou aprendendo. Entrar no bolso, ela não entrou. 
Mas como ela não gosta emburrou. Ficou dura. Eu acho que, com boa 
vontade eu era até capaz de conseguir andar e correr com uma bisavó 
dura no bolso de trás do short. Mas eu não ia conseguir era me 
divertir, sabendo que tinha uma menininha linda toda aborrecida, 
fazendo jeito de dura, só porque estava presa no meu bolso. 
(MACHADO, 2001, p. 18). 
 
 

Ana Maria Machado resgata valores de um tempo passado, registrado na 

história, fazendo alusão à época da bisavó, e descobre a identidade de um tempo 

presente através da personagem Isabel, questionando os papéis sociais. No entanto, 

aparece uma personagem contemporânea, representada através de Neta Beta, 

entrelaçando o tempo e o espaço numa trança de gente. Nesse sentido, observamos que 

o elemento mais importante para a compreensão das personagens que se apresenta na 

narrativa pode ser tomado de Antonio Candido, vejamos:  

 

A personagem é um ser fictício, - expressão que soa como paradoxo. 
De fato, como pode uma ficção ser? Como pode existir o que não 
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existe? No entanto, a criação literária repousa sobre este paradoxo, e o 
problema da verossimilhança no romance depende dessa possibilidade 
de um ser fictício, isto é, algo que, sendo uma criação da fantasia, 
comunica a impressão da mais lídima verdade existencial. Podemos 
dizer, portanto, que o romance se baseia, antes de mais nada, num 
certo tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada 
através da personagem, que é a concretização deste. (CANDIDO, 
2014, p. 55). 

 
 

A literatura tem suas magias e as palavras de Candido intercalada à narrativa de 

Ana Maria Machado traz à tona o aspecto da verossimilhança, Desse modo, podemos 

refletir conforme o pensamento de Sylvia Leser Mello, apresentado na obra Declínio do 

patriarcado: a família no imaginário feminino (1998): “Fazer sentir com o outro e como 

o outro, partilhar um registro simbólico e imaginário é a magia da Literatura.” 

(MELLO, 1998, p. 12). No processo de construção da identidade, enquanto o narrador-

personagem vai questionando, indagando, também vai tirando conclusões a respeito da 

sua identidade vejam a seguir. 

 

  - Por que minha avó é Almeida e eu sou Miranda? 
- Porque quando sua avó casou, ficou sendo Ferreira, e eu 

nasci sendo Ferreira. Mas quando casei, fiquei sendo Miranda, que é o 
sobrenome do seu pai. 

- Mas eu quero ter o mesmo sobrenome de você, da vovó e da 
Bisa Bia. 

- Não pode, filha, cada um de nós ficou com um sobrenome 
diferente. Mulher quando casa é assim. 

- Meu pai, meu avô e meu bisavô, todos têm o mesmo 
sobrenome? 

- Do lado dele, tem... Porque são homens. 
- Eu não quero. 
- Não quer o quê? Não quer casar? 
- Não quero mudar meu sobrenome. 
- Isso você resolve mais adiante com o seu marido. 
Mas eu estava decidida mesmo: 
- Não. Já resolvi. O nome é meu. Desde que nasci. 
Meu marido nem me conhece não tem nada a ver com isso. 

(MACHADO, 2001, p.47). 
 

 No percurso da narrativa, entrelaçada de vozes entre a bisavó e as bisnetas, que 

remete à memória da Bel, temos a mãe, que é a responsável por apresentar parte dos 

relatos da memória expressos na obra. Nessa perspectiva, compreendemos o 

pensamento de Henri Bergson (1999, p. 30), ao destacar que “não há percepção que não 

esteja impregnada de lembranças. Aos dados imediatos e presentes de nossos sentidos 
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misturamos milhares de detalhes de nossa experiência passada.” (BERGSON, 1999, p. 

30).  

Bel caracteriza-se por sua personalidade autêntica e, quando confronta os 

costumes da época da bisavó e discorda dos pensamentos de Neta Beta, possivelmente 

desperta sua consciência nessa justaposição de conflitos. Esse diálogo se torna 

crescente, uma vez que há a necessidade do outro para que se crie sua própria 

identidade. Bakhtin (2003) corrobora para compreendermos essa transformação com a 

seguinte afirmação: 

 

Eu tomo consciência de mim e me torno eu mesmo unicamente me 
revelando para o outro, através do outro e com o auxílio do outro. Os 
atos mais importantes, que constituem a autoconsciência, são 
determinados pela relação com outra consciência (com o tu). A 
separação, o desligamento, o ensimesmamento como causa central da 
perda de si mesmo. Não se trata do que ocorre dentro, mas na fronteira 
entre a minha consciência e a consciência do outro, no limiar. Todo o 
interior não basta a si mesmo, está voltado para fora, dialogando, cada 
vivência interior está na fronteira, encontra-se com outra, e nesse 
encontro tenso está toda a sua essência. É o grau supremo da 
sociabilidade (não externa, não material, mas interna). (BAKHTIN, 
2003, p. 341). 
 
 

 Embora a obra Bisa Bia, Bisa Bel classifica-se como literatura infanto-juvenil, ela 

é apreciada pelo público adulto e até mesmo da terceira idade. Essa obra abre vários 

caminhos e possibilidades de análises. Vera Tietzman afirma que “se quiséssemos 

definir Bisa Bia, Bisa Bel, de Ana Maria Machado, em poucas palavras, poderíamos 

dizer que é uma narrativa em profundidade.” (SILVA, 1994, p.113). Portanto, entre 

tantos “papos explicativos” (MACHADO, 2001, p. 30, grifo do autor), essa trajetória 

feminina dialoga entre um século e outro apresentando semelhanças e dessemelhanças 

no falar e no agir, permeando as experiências vividas. Neste contexto, destacamos a 

seguinte afirmação:  

[...] atentando-se às vozes que, direta ou indiretamente, se fizeram 
ouvir, foi dada visibilidade a elementos textuais, sinalizadores da 
trajetória feminina de três gerações de mulheres. Esses seres, 
representados pelas personagens Bisa Bia, Isabel e Neta Beta, 
deixaram ecoar suas vozes que, em trança, ora concordando umas com 
as outras, ora se contrapondo, imprimiram na narrativa distintas 
formas de pensar sobre si mesmas e sobre o mundo em que vivem. 
(BERGAMI, 2015, p. 102).  
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A obra Bisa Bia Bisa Bel, mesmo sendo escrita na década de 1980, parece-nos 

atual, uma vez que os diálogos e questionamentos se cruzam em três tempos distintos e 

encontramo-nos na contemporaneidade inseridos neles. O leitor fica tão à vontade em 

contato com a obra que acaba envolvendo-o com as personagens, isso se justifica com 

um trecho da carta de Maria Lajolo para os leitores desta obra: “Num livro bem escrito 

como Bisa Bia, Bisa Bel, nos sentimos tão contagiados pela narrativa que parece que a 

história se passa com a gente. Ficamos íntimos das personagens.” (LAJOLO, 2001, p. 

3). 

Ao analisar o trajeto das três gerações representado pelo narrador personagem, 

destacando as diferentes épocas, hábitos e costumes são notórios que uma geração atual 

carrega resquícios de comportamentos, atitudes e culturas de uma geração anterior à 

medida que está disposta e acessível a manter, ao mesmo tempo, diálogos com a 

posterior, ou seja, no período de transição entre as gerações ocorrem divergências e 

influências entre elas, mas não um rompimento ou uma substituição repentina de uma 

pela outra.   

Assim temos como foco principal o ecoar das vozes, o questionamento dos 

papéis sociais delineando a justaposição de conflitos a fim de destacar a construção da 

identidade da personagem Bel. Assim, concluímos com as palavras da narradora 

personagem: “Sabe? Vou lhe contar um segredo. Ninguém desconfia. É que Bisa Bia 

mora comigo. Ninguém sabe mesmo. Ninguém consegue ver. Sabe por quê? É que Bisa 

Bia mora comigo mesmo. Ela mora dentro de mim.” (MACHADO, 2001, p. 5).  
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