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Oi, gente! 
Aí está sua nova revista, com brincadeiras e histó

rias criadas especialmente para vocês. Vamos ter sem
pre conversas cóm gente muito legal e informações 
sobre assuntos que vocês curtem. 

E, como todas as atividades da sua Biblioteca, ela 
é de graça, porque a Secretaria Municipal de Cultura, 
sem lero-lero, quer oferecer bons divertimentos para vo-
cês. 

Participem do concurso de sua revista (vejam pági
na 23), escrevam, opinem: ela é mesmo de vocês! 

Equipe da Biblioteca 
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de Marcus Tafuri 

Gabriel da Glória Gomes não gostava de ir à escola. 
Preferia ficar em casa escutando Beatles. Gabriel tinha 11 
anos e não conseguia pronunciar a palavra cabeleireiro. 
Mais um motivo para ele deixar de ir à escola e ficar em 
casa escutando Beatles. 

Gabriel era o aluno predileto da professora de por
tuguês, Maria Etelvira. Mulher alta, inteligente, sensível. 
Seu prazer, além de dar aulas, era tomar conhaque lendo 
Alice no País das Maravilhas. Mandou o seu aluno predi
leto escrever uma composição. O tema: fofoca. 

Dona Maria Etelvira, entre outras manias - como a de 
fazer a chamada de trás para frente - mandava sempre o 
seu aluno predileto ler a composição de pé. Em voz alta 
para todos os colegas aprenderem como se faz uma boa 
composição. Não nos esqueçamos: o aluno predileto de 
dona Maria Etelvira era Gabriel, qu'7 achava muito mais 
legal escutar cinco vezes repetidas Let lt Be, um disco 
meio chato dos Beatles, do que assistir à aula dela. 

Gabriel fez a composição. Uma composição muito 
bem feita, com as vírgulas muito bem colocadas. Mas a 
palavra cabeleireiro aparecia dezessete vezes. 



Quinta-feira, o dia marcado para ler a composição. 
Gabriel começou a suar frio já no café da manhã. Faltavam 
apenas trinta e sete minutos para o início da aula de 

português. Levantar de sua carteira, respirar fundo e ler a 
composição onde a palavra cabeleireiro aparecia dezes

sete vezes. Ele não ia agüentar. Era demais para ele. 
E se mudasse toda a composição? Não havia tempo 

para isso. E também, é claro, não vamos discutir isso, por 
favor, fofoca tem tudo a ver com cabeleireiro. 

Gabriel uma vez foi ao cabeleireiro. Não queria ir. 
Queria o cabelo grande igual ao do John Lennon. A mãe 
de Gabriel, dona Mirtes, nem sabia o que era Beatles, 
muito menos quem era esse tal de John Lennon. Pegou o 

menino pelo braço e o levou ao cabeleireiro. Foi lá que 
Gabriel aprendeu como é que surge boa parte das fofocas. 

-Conhece a Marilda? perguntava o cabeleireiro Jan 
a dona Mirtes, enquanto picotava o cabelo de Gabriel. 

-Se conheço, respondeu dona Mirtes. 

-Dizem que vai se divorciar. E quem quer divorciar é 
o marido dela. Dizem que ele não gosta mais dela porque 

estão dizendo que ela gasta todo o dinheiro dele com 
cirurgia plástica porque está todo mundo dizendo que ela 
em vez de trinta e um tem quarenta e dois anos. 

Dez minutos para o início da aula. Gabriel estava tão 

confuso, com a$ idéias tão atabalhoadas, que era incapaz 

de perceber que salão de beleza é a mesma coisa que 
cabeleireiro. Era só trocar as palavras. 



E Gabriel estava mesmo decidido: ia ler a composi
ção sim. la embolar a língua dezessete vezes sim. la ficar 
vermelho de vergonha sim. 

Saiu de casa. A escola era perto, dava para ir a pé. 
Em cinco minutos estava lá. Antes da aula ainda deu uma 
treinada. Mas não conseguiu de jeito nenhum aprender a 
falar cabeleireiro. 

Gabriel entrou na sala de aula. Dona Maria Etelvira 

não perdeu tempo: 
-Gabriel da Glória Gomes, pode ler a composição 

sobre fofoca. 
Gabriel abriu o caderno. Já no título a palavra CA

BELEIREIRO. Não agüentou. Caiu desmaiado metendo a 

cabeça na merendeira da Adelaide. 

José Antônio, que viu tudo, contou pra dona Mirtes 
que Gabriel teve uma crise de asma em plena aula de 
português. 

A empregada de dona Mirtes espalhou na rua inteira 
que o Gabriel sofreu um ataque epiléptico. 

O Sebastião da farmácia ouviu dizer não sei de quem 
que o filho de dona Mirtes, o Gabrielzinho, foi internado 
em São Paulo com tuberculose. 

Gabriel da Glória Gomes está em casa escutando 
Beatles. 

Este conto faz parte do livro ·o marmanjo Gabriel" 
a ser publicado pela Editora Miguilim 



Desde fevereiro, gente pequena 
tem mais um programa em BH. É a Bi
blioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 

Horizonte. Quem é criança, costuma 
adorar. Quem não é, também. 

O que rolou na Biblioteca? 
Aconteceu um show com o grupo 

Uakti, um pessoal que inventa e toca 
instrumentos. Depois do show, teve 
criança que até tocou uma musiquinha. 
A Biblioteca fez também concursos de 
declamação de poesia e de contadores 

de histórias. Aconteceram ainda apre

sentações de teatro, tanto de bonecos 
quanto de gente. Tudo isso nos fins-de

semana. Nas férias de julho, Heliana 
mostrou e comentou filmes com as crian

ças. 
E o que rola? 
A Biblioteca tem cerca de 8 mil 

livros infantis e juvenis para quem quiser 
ler. Temos também brinquedos e fitas de 
vídeo para você curtir dentro da Bibliote

ca. Rola ainda a oficina de Teatro do Gil, 

às terças e quintas para crianças e às 

segundas e quartas para maiores de 15 
anos. Uma boa, não é mesmo? 

O que rolará na Biblioteca? 
Estamos preparando coisas incrí

veis, mas uma atração já temos para o fim 
de ano: um musical de Natal. Engraçado, 
engraçado ... Aguarde. 

Laura 

Ô coisa boa que é ouvir histórias! ... 

Caminhar por entre fadas e bruxas 

e viver as mais divertidas travessuras de 

bichos e duendes que moram em lugares 

onde tudo pode acontecer ... é coisa que 

você não pode perder. 

Mas, se você gosta de histórias 

fantásticas ou de amor, daquelas de fa

zer os cabelinhos ficarem em pé, os 

olhos cheios d' água e o coração batendo 

tic-tac acelerado, aqui também tem. 

Verifique o horário da HORA DO 

CONTO, venha, sente-se e divirta-se. 

Heloísa 



Livro legal é aquele que faz sonhar. 

Pode ser também aquele que faz um auê 

em nosso coração ... Pode ser o livro que 

surpreende, que faz a gente experimen

tar, descobrir e conhecer outros mundos 

e tempos, outras pessoas e situações. 

Livro legal pode ser 

feito de crônicas e poe

mas na coleção Para gos
tar de ler, da Editora Atica. 

Aí os amigos Fernando 

Sabino, Paulo Mendes 

Campos, Rubem Braga, Carlos Drum

mond de Andrade, Cecília Meireles, 

Henriqueta Lisboa registram um mundo 

de emoções. Grandes escritores! Gran

de~ poetas! 

Livro legal pode ser 

uma aventura por aquele 

O sofá estampado ... e o 
grande amor que Vítor de

dicou à Dalva. Eta gata 

manhosa essa que Lygia 

Bojunga nos apresenta!... (Ed. José 

Olympio) 

Livro legal pode ser 

aquela grande aventura vi

vida por Robinson Cru
soé. Marinheirar em 

busca do desconhecido. 

Naufragar, sobreviver, vi

ver. Esta história Daniel Defoe escreveu. 

Vale ler. Vale reler. 

JORGE 
AMADO 
o Galo Malhado 

e a Andorinha Sinhá: 
U.-,_...MA-. 

)i. 

Livro legal é aquele 

que Jorge Amado escre

veu para jovens: O Gato 
Malhado e a Andorinha 
Sinhá. (Ed. Record) É um 

caso de amor à primeira 

vista. O leitor poderá descobrir o segre

do deste namoro e torcer para os dois 

apaixonados ... 

Maria Luísa, Reni e Cacá 



Cadê a peruca do Mozart? 
Texto de Sylvia Orthof 
Ilustrações de Tato 
Editora Miguilim, 1991. 

Cadê a peruca do 
Mozart? Eu não conto. Mas Sylvia Orthof 
e Tato contam e de um jeito muito diver
tido. As peripécias do nosso Mozart 

criança, genial, da traquinas bruxa Miluca 
e do cantante rouxinol você vai ler em 
Cadê a peruca do Mozart?, editado pela 

Miguilim. 

No país da Falca Trua 
Texto de Kléber Garcia 
Campos 
Ilustrações de João 
Batista Melado 
Editora Vigília, 1991. 

Vocês vão identificar direitinho de 

que país Kléber Garcia Campos nos fala 

em sua história. Uma sátira, bem carica
turada nas ilustrações de Melado, que 

com muito talento nos leva a identificar 

caras, bocas, bigodes e trejeitos de tão 

conhecidas caras, bocas, bigodes e tre
jeitos do nosso dia-a-dia. Se você des
cobrir, escreva para a LER-0-LERO e 
diga se você gostou do livro. Eu adorei. 

Segredo 
bem 

-guardado 

Segredo bem guardado. 
Texto de Vivi na de Assis 
Viana 
Ilustrações de Cláudio 
Martins 
Formato Editorial, 1991 

A história que Vivina conta nesse 
livro tem muito da história e dos segredos 

bem guardados de um garoto de 7 anos. 
Como você. Só que esse segredo, hum!!! 

chegou escondido nas mãos bem fecha
das do menino que o guardou depois 
numa caixa de chicletes. Leia o livro, 

depois nos diga se você gostou. 

Elisa 



Poluição, efeito estufa, preserva
ção ecológica ... 

Na TV, na escola, em casa, todo 
mundo anda falando sobre ecologia. 
Mas você sabe definir direitinho o que 
significa ECOLOGIA? 

O termo ecologia vem da união 
de duas palavrinhas gregas: 01-
KOS=casa e LOGOS=estudo. Foi 
Haeckel, um biólogo alemão, quem pro
pôs a criação dessa disciplina em 
1866. O objetivo foi estudar o relacio
namento dos seres vivos entre si e de
les com o meio em que vivem. 

Mas por que tanta gente tem se 
preoçupado com a ecologia? Desde os 
tempo mais antigos o homem começou 
a transformar o ambiente para poder 
sobreviver. Do solo vieram as planta
ções e dos animais as peles, os ovos e 
o leite para a alimentação e agasalho. 
Aos poucos, surgiram as trocas de mer
cadorias, os transportes, as fábricas, 
e... foi aí que apareceu a poluição, a 
destruição ambiental, o progresso de
sordenado. 

Os seres vivos dependem uns 
dos outros e do ambiente para sobrevi
verem. Se o ambiente for destruído, a 
vida do planeta fica ameaç~da. É por is-

so que precisamos cuidar da saúde da 
Terra. Ela é a nossa "casa". 

E aí, o que podemos fazer para 
preservar o nosso planeta? 
Que tal começarmos tomando conheci-

mento dos problemas que têm atingido 

a natureza? A nossa Biblioteca tem uma 

sala inteirinha destinada à ecologia. É 
só conferir! 

Você também pode cuidar da natureza 

ajudando a preservar os jardins e árvo

res da sua cidade. 

E ainda mais: pegue as latas, papelões, 

etc. que iriam ser jogados no lixo e 

transforme tudo em brinquedo. Assim 

você não polui a natureza e ainda se di

verte a valer (veja as dicas da seção Ofi

cina, p. 14 ). E então, vamos agir? 

Tudo aquilo que traz 
desequilíbrio para a ecologia, causando prejuízos 
para os animais, plantas e para o próprio meio (ar, 
água, solo). Ex.: ruídos do trânsito, lixo jogado em 
rios, praias, etc. 

É a tendência ao aumento 
da temperatura média da Terra devido à crescente 
poluição do ar (que impede a saída dos gases 
quentes da Terra para o espaço) e à derrubada de 
árvores (que ocasiona a diminuição das chuvas). 

Bianca 



Oi. Será que você conhece mesmo 
a nossa cidade? Nesta seção vamos falar 
sempre sobre Belo Horizonte. Desta vez, 
o assunto é museu. Um prato cheio para 
quem é curioso. 

Se você acha que talco é só na 
perfumaria e que gasolina é só no posto, 
está na hora de ir ao Museu de Minera
logia Djalma Guimarães. Lá você _ en
contra uma exposição das riquei:às 
minerais do Brasil e do mundo, principal
mente das Minas Gerais. O prédio fica 
no centro da cidade e é muito bonitô. 

Não muito longe, você encontra o 
Museu Mineiro. Este tem programação 
especial para crianças - Férias no Museu 
e Tarde no Museu. Ligue para conferir. 

"Meu Deus, isto fala", foi o que 
disse D. Pedro li quando conheceu o 
telefone nos Estados Unidos. Aí, Graham 
Bel!, o homem que inventou o aparelho, 
deu um de presente para o imperador. 
Conheça a história do telefone no Museu 
da Telecomunicação. Trriiiimmmmm ... 

Obras de artistas como Guignard, 
Oi Cavalcanti e Ceschiatti estão expostas 
no Museu de Arte. O prédio tem rampas 

e jardins e fica à beira da Lagoa da 
Pampulha. Vale o passeio. 

Descubra no Museu Ferroviário 
dormentes, miniaturas, sinos e outros ob
jetos usados nesse "trem" legal que é o 
trem. As crianças adoram a Maria-Fuma
ça, exposta no pátio interno da casa. 

Por falar em locomotiva, o Museu 
Histórico Abílio Barreto guarda a Mari
quinha, que é uma gracinha. Há também 
um bonde e um despertador-cafeteira. Já 
pensou? 

Por hoje é só. Até a próxima. 

Laura 

MUSEU DE ARTE - Av. Otacílio Negrão de Lima, 
16.585 - Pampulha. Fone: 443-4533. Diariamente de 8:00 a 
18:00. MUSEU FERROVIÀRI0° - RuaJanuária, 130- Flores
ta. Fone: 273-5222. De 2• a 6'. de 8:00 a 11 :30 e de 13:30 
a 18:00. MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL - Rua Guslavo 
da Silveira, 1035 - Sanla Inês. Fone: 461-7666. De 2• a 6', 
de 8:00 a 16:30. Sábado e domingo, de 9:00 a 17:00. 
MUSEU HISTÓRICO ABILIO BARRETO' - Rua Bernardo 
Mascarenhas - Cidade Jardim. Fone: 335-9243. Diariamenle, 
excelo 3• feira, de 10:00 a 17:00. MUSEU MINEIRO. - Av. 
João Pinheiro, 342. Fone 271-1354. De 3• a 6ª, de 12:30 a 
18:30. Sábado e domingo, de 10:00 a 16:30. MUSEU DE 
MINERALOGIA. - Rua da Bahia, 1149. Fone: 238-4203. 
Diariamente de 8:30 a 17:30, inclusive feriados. MUSEU DA 
TELECOMUNICAÇÃO. -Av. Afonso Pena, 4001. Fone: 229-
2873. De 2• a 6•, de 8::~0 a 12:00 e de 13:30 a 17:30. O 
Museu abre quando há atividade no Centro Cultural Telem1g. 

• Esles museus oferecem visita orienlada para lurmas 
de alunos. Os interessados devem telefonar com anlecedên
cia. 



sC U 8'9 

c<v~··· "'1. . · .. ::::-: ·. . . . . . 
......... .. 

Q, ----· 

~ r_ ------ -· 
~----· 

M 

- - ---. @ 

__ ,........-· 

CAÇA-PALAVRA 
O QUE É QUE 

A BIBLIOTECA TEM? 

J O P 1 A N T E D U F 1 D 

A P 1 L E V 1 P A D A M 8 

8 o F 1 e 1 N A e E N D 1 

D E A V A T 1 V A S T 1 J 

E X M R 8 Z A G 8 J O G O 

A P S O O X R D U 1 C O R 

P O M H T D T 1 T P H U N 

S S U A U T E E E A E J A 

X 1 s V e e R 1 A N ç A L 

8 Ç 1 8 E Ã 8 U T C V U V 

L Ã C E A O X T R Ã 1 Ç M 

D O A V 1 L E R O L E R O 

L A G A N T 1 L E O A M R 

..AR=FE

CRIANÇA 

LER-0-LERO 

LIVRO 

-- - - ---· EXPOSIÇÃO MÚSICA 

-- -- .@_. 
FANTOCHE 

JOGO 

OFICINA 

TEATRO 

E MUITO MAIS! 



• 

TE\A 

QUANTAS 
PALAVRAS 

voct: CONSEGUE FORMAR 
CeM ESTAS LETRAS? 

L A B O 
1· E B 

T C 
1 

~P<JN 
CA: 
íY~\ 
~<\s) 
(0 



MUSEU DE ENCANTOS E MAGIA 

Era uma vez uma boneca de louça muito bonita 

chamada Shirley. A bonequinha alemã tinha roupas de 

renda, um sorriso maroto e, imaginem só, 65 anos de 

idade! 
Era uma vez uma caixinha de música com um ursinho 

e um trenzinho girando, girando. 

Era uma vez um carrinho de madeira, uma maquini

nha de costura, um soldadinho de chumbo e um monte de 

brinquedos diferentes que as crianças não conheciam. 

Onde? Quando? 

Bom, assim se inicia uma história que uma criança 

muito sonhadora começou a construir há uns dois anos 

atrás. Um museu de brinquedos: Este é o sonho de D. Luiza 

Azevedo Meyer, hoje com 79 anos de idade. Um museu 

com sala para as crianças ouvirem histórias, um parque 

para a meninada se divertir e, é claro, um montão de 

brinquedos diferentes. 

Mas, por enquanto, ainda é um sonho. "Fico namo

rando as casas antigas, aquelas 'bem grandes", conta D. 

Luiza, que está em busca de ajuda para montar o museu. 

As carteiras para a sala de histórias ela já ganhou e os 

brinquedos, ah, os brinquedos ... são mais de mil! Tem 

brinquedo do Japão, da Suécia, da Rússia, do nordeste.do 

Brasil. Tem brinquedo moderno, tem brinquedo antigo. 



Tem boneca, mini-zoológico, trenzinho, jogos e bichinhos 

de pelúcia. Tem isto e aquilo, e muito mais! 

D. Luiza aguarda a montagem definitiva do museu 

tomando conta das suas "crianças" (é assim que ela chama 

suas bonecas e bichinhos de pelúcia) e vigiando os netos 

que "ficam maluquinhos com os brinquedos espalhados 

pela casa". "Deixo que eles brinquem, mas ensino a brincar 

com cuidado". "Espero que muitas outras crianças possam 

também conhecer o encanto e a magia destes brinque

dos!" 

Gostou da idéia d~ D. Luiza? Então você também 

pode ajudá-la a realizar esse sonho. Ela recebe cartas do 

mundo inteiro, com todo tipo de apoio ao museu. Se você 

quiser ajudar, é só entrar em contato com ela.{*) 

(•) FUNDAÇÃO MANOEL AZEVEDO - MUSEU DE BRINQUEDOS. Luiza 
Azevedo Meyer. Rua Paraíba, 743 - 30.130 - Belo Horizonte - MG. Fone: 222-1917. 

Bianca 
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Você alguma vez já pensou em construir seu próprio 

brinquedo? Algo assim tão fantástico que saísse de dentro 

de sua cabeça, feito por suas próprias mãos, pintado com 

as cores de sua imaginação? 

Como? 

Ora bolas ... 

Comece por reparar nas caixas, latinhas, tampas, 

embalagens, papéis, fitas, enfim, tudo o que já não tem 

mais valor na sua casa, mas que você pode transformar 

feito mágica. O que antes era lixo vira brinquedo. 

É só experimentar, como artista ou cientista ... 
Quer ver só? 

Pegue uma caixa de ovos de isopor. Sinta o seu 

peso, cor, forma, cheiro e textura. Observe-a bem, vire ê 

revire, e comece a imaginar, através de suas formas, um 

bichinho (vale filhote de monstro, dinossauro, etc}. Agora, 

basta pintar, deixar secar, recortar e brincar com os ami
gos. 

Se você gostou da idéia, venha participar das nossas 
oficinas. 

Aqui acontece cada uma ... 

Heloísa 

Na próxima LER-0-LERO é o mestre Tico-Tico quem 
dá as dicas. 



Esta é a seção de curiosidades da 
LER-0-LERO. O assunto deste mês é 
meio de transporte. Quantos tipos você 

conhece? Em quais você já passeou? 
Bom, chega de lero-lero. Você sabia? ... 

O Hoje em dia, o maior animal terrestre 
é o elefante. E qual é o combustível para 
esse estranho meio de transporte? O 
elefante precisa comer e beber muito por 

dia - uns 130 quilos de vegetação e mais 
de 100 litros de água. Ele transporta 

gente e carga. É mole? 

O A roda, peça básica dos transportes 
terrestres, foi inventada na Mesopotâmia 

há pelo menos 5 mil anos. 

O As multas são mais velhas que os 
carros. Se você vivesse séculos atrás e 
corresse pela cidade a cavalo, seria mul
tado. 

O Confusão no trânsito não é novidade. 

Na Roma antiga, os carros da época 

(bigas e liteiras) viviam trombando entre 
si. 

O No início deste século, acreditava-se 

que o ser humano não agüentaria veloci-

dadas maiores que 40 quilômetros por 
hora, chegando até a morrer. Hoje, em 
certas competições, corre-se a 400 
Km/h. 

O A moto é mais antiga que o carro. 

O Até o ano de 1908, o automóvel era 
um produto artesanal. Todas as suas 
peças eram feitas à mão. A primeira linha 
de montagem surgiu em Detroit, EUA, 
construída por Henry Ford. 

O Apesar de sábios da antiga China e 

Leonardo da Vinci, no Renascimento, te
rem feito vários projetos para a máquina 
de voar, somente em 1923 o espanhol 

Juan de la Cierra construiu um verdadei
ro helicóptero. Mas o primeiro que voou 
foi o do italiano D' Ascanio, em 1930. 

O A primeira volta ao mundo em avião foi 
realizada em 1924 por H. Nelson, com 

351 horas e 11 minutos de vôo, incluindo 
57 pousos. 

É isso aí. Escreva para nós e dê 

sugestões. 

Bianca, Laura e Lucas 
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Não sei se vocês entendem esta 

questão de distância, mas Divinópolis era 

mais longe de Belo Horizonte no tempo 

em que Paulo Bernardo era criança. Des

de menino, desejava ter uma vida plena 

de informação e cultura e, por isso, sen

tia-se distante da capital do Estado, onde 

as coisas aconteciam com mais freqüên

cia. 
A descoberta da literatura se fez na 

adolescência, quando leu A.J. Cronin do 

princípio ao fim. Já nessa época o dese

nho começou a fazer parte de sua vida. 

Como um autodidata, criou um estilo pró

prio de traços, recorrendo ao nanquim e 

à aguada. 
Mais tarde, na Faculdade de Co

municação da PUC-MG, seu interesse 

concentrou-se na área visual. Ao terminar 

a faculdade, já estava trabalhando com 

editoração, cuidando da programação 

de livros, fazendo ilustrações, capas, 

composição e montagem. 

De 1978 a 1983, viveu em Paris, 

passando do mestrado ao doutorado em 

Comunicação e Educação. Lá iniciou 

seus contatos com literatura infantil, pri-

meiro no próprio curso, depois num es

tágio na Biblioteca Clamart. Aprendeu 

que não é preciso toda a tecnologia d~ 
mundo para produzir livros atraentes. E 

fundamental, no entanto, cuidado com ª 
editoração e a programação visual. . 

Estréia na literatura infanta-juvenil 

com Cavaleiros das sete luas, de Bar

tolomeu Campos Queirós, cujo projeto 

gráfico ficou entre os cinco melhores do 

biênio 1984-5. 
Suas ilustrações apresentam uma 

técnica diferente para cada livro. Entre 
cento e tantos, de Terezinha Alvarenga, 

por exemplo, tem um recorte que é de 

papel contact. A menina dos olhos, de 

Elza Beatriz, é feito de colagem, com 

recorte de papel. Tem um avião lá fora, 
de Antônio Barreto, foi feito com lápis de 

cor. O canil da nona, de Fúlvia Rosem

berg, apresenta um trabalho em branco 

e preto, muito próximo do desenho que 

o ilustrador faz por amadorismo. 

Bernadete 



Respostas de Paulo Bernardo para 

as perguntas das crianças da B~blioteca: 

P.B: Em 1984 eu participava de um 

projeto de educação para crianças cha

mado "Ouro Preto na Escola" junto com 

a T ereza Casasanta, o Bartolomeu Cam

pos Queirós e outras pessoas lindas. 

Como morávamos em Belo Horizonte, 

Tereza, Bartolomeu e eu viajávamos uma 

vez por semana para Ouro Preto. Con

versa vai, conversa vem, a Tereza - mes

tra no ensinar e no fazer - me pergunta: 

- "Por que você não faz um livro com o 

Bartô?" A resposta não tardou: em 1985 

a Miguilim lançava Cavaleiros das sete 

luas. E assim eu fui lançado na literatura 

infanto-juvenil. 

P.B: Desse mundaréu que nos cer

ca. Aliás, "tirar idéias de algum lugar" é 
uma expressão muito feliz, pois não acho 

que se cria a partir do nada. Segundo os 

gregos antigos, tudo nasceu do caos, 

que, afinal, é a suprema confusão. Criar 

o visual de um livro requer um grande 

esforço, pesquisas, estudos. As idéias 

vão surgir a partir do conhecimento do 

texto que vai virar livro, seja prosa ou 

poesia. 

autor e llustr o 
contrar 

P.B: Ora, se autor e ilustrador se 

desencontram no livro o que vai aconte

cer? Vai dar confusão na cabeça do 

leitor. O livro é feito para que o leitor o 

veja, manuseie, leia, participando daquilo 

que os criadores inventaram, assimilan

do a história, interpretando-a e viajando 

nela. Autor e ilustrador devem ser como 

namorados, onde os dois procuram em 

harmonia conquistar o (olho do) leitor. 

Precisa de flerte, paquera. Cada uma faz 

isso à sua maneira. O autor contando 

maravilhosamente sua história. O ilustra

dor lançando charmes com traços e co

res. Se o olhar do leitor for conquistado, 

é porque o namoro deu certo, se encon

traram nas páginas do livro e viveram 

felizes para sempre. 
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SYL VIA OR':'HOF 
Existe uma fada-bruxa ou bruxa-fa

da que vive aqui mesmo no Brasil, per
tinho de nós ... Essa fada-bruxa tem um 
caldeirão mágico. Nele mistura coisas 
incríveis: aventuras, alegrias e tristezas, 
palavras e música, sustos e brincadeiras, 
lágrimas, gargalhadas e peraltices. E 
quando bate no caldeirão ... então é uma 
maravilha! Dele jorram palavras, versos, 
poesia, histórias e mais histórias ... 

O nome da fada? Sylvia Orthof! 
Filha de austríacos, nasceu no Rio de 
Janeiro e vive hoje em Petrópolis com seu 
marido, o ilustrador Tato, polonês natu
ralizado brasileiro, que, depois de traba
lhar muitos anos como arquiteto, agora 
pinta e desenha . 

Sylvia Orthof publicou mais de ses
senta obras. Entretanto, ela mesma afir
ma: "Nunca pensei em ser escritora e 
nunca me preparei para isso". Realmen
te, a fada Sylvia começou sua carreira 
artística no teatro, aos 15 anos. Em Paris, 
fez cursos de mímica, desenho, pintura, 
arte dramática. Aqui, trabalhou muitos 
anos no Teatro Brasileiro de Comédia e 
na TV Record. Depois, em Nova Viçosa, 
aldeia de pescadores no sul da Bahia, 

Sylvia desenvolveu com crianças um tea
tro de bonecos usando sabugos de mi
lho. Em seguida torna-se professora de 
teatro na Universidade de Brasília. Volta 
definitivamente para o Rio, participa de 
um concurso de dramaturgia infantil e 
vence! Nesta época foi convidada por 
Ruth Rocha para escrever uma história 
para a revista Recreio. Ao invés de uma, 
Sylvia enviou 20 histórias de uma vez! E 
de lá para cá não parou mais... Seus 
livros são otimistas, muito bem humora
dos, divertidos... e premiadíssimos. 
Sylvia Orthof dirige hoje o Teatro do Livro 
Aberto, que já encenou alguns de seus 
livros como O cavalo transparente, Se 
as coisas fossem mães, Ponto de tecer 
poesia. Curta estes livros de Sylvia: Uxa, 
ora fada, ora bruxa, O sapato que mia
va, A viagem do barquinho, Os bichos 
que tive, Mudanças no galinheiro, mu
dam as coisas por inteiro, Uma história 
de telhados, A fada lá de Pasárgada, 
Cabidelim, o doce monstrinho, Luana 
adolescente, lua crescente, Quem rou
bou o meu futuro?, Se a memória não 
me falha. 

Maria Luísa 



Respostas de Sylvia Orthof para as 
perguntas das crianças da Biblioteca: 

Como você começou a trabalhar 
com literatura infantil? 

S.O: Comecei a trabalhar em lítera
tura antes mesmo de saber escrever. Po
de parecer esquisito, mas acho que a 
base de tudo foram as histórias que mi
nha mãe Trude me contava. Eu era pe
quenina, ficava ouvindo, imaginando ... A 
música das histórias ficou dentro da mi
nha vivência. E fui inventando, reinventan
do, danei de escrever muito, adoro ler. 
1 mportante, na minha vida, foi a existência 
da Biblioteca da Casa do Estudante. Ga
rota, entrava ali, via aqueles livros plenos 
de segredos. E fui querendo cochichar 
com livros, procurar os que tinham maior 
afinidade comigo. Somente aos quarenta 
e oito anos de idade publiquei meu pri
meiro livro, mas valeu. Adoro escrever! 

De onde você tira suas idéias? 
S.O: Tiro as idéias de tudo que 

acontece, ou deixa de acontecer. Quan
do tenho uma idéia, escrevo num peda
cinho de papel, guardo numa caixa 1 ilás 
onde colei uma etiqueta: CAIXA DE 
IDÉIAS. É ótimo a gente ter duas caixas 
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de idéias: uma é a cabeça, outra pode ser 
de papelão! 

O que faz autor e ilustrador se en
contrarem no livro? 

Quando um dança certinho com o 
outro, palavra certa com traço certo, co
mo se fosse uma valsinha. Há livros que 
pedem traços leves. Há histórias que 
exigem desenhos caricaturais. Além dis
so, é necessário que o editor também 
dance conosco ... Livros podem ser qua
se músicas: têm ritmo nas letras, nos 
tons, no jeito. É claro que falo de forma 
poética. Vocês, sendo crianças, vão en
tender: livro é como hora de recreio, é um 
estar contente, ou triste, mas é algo muito 
gostoso. Um 1 ivro pode ser quase um 
sorvete de chocolate. E aí, ilustrador é 
aquele que dá o arranjo no sorvete, es
colhe o copinho ... e o escritor é quem 
mexe o creme com o chocolate, oral En
tenderam? Se não entenderam, ótimo! Aí 
vocês vão procurar acertar o passo, dan
çar com o livro, sentir o gosto da leitura, 
o cheiro ... É procurando que se desco
bre, oral 

PS. Adoro a Biblioteca àe vocês! 

Q 
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Na década de 30, as histórias em 
quadrinhos atraíam milhares de leitores 
de jornais. Foi aí que surgiu Oick Tracy 
e, junto com ele, Batman, o Super Ho
mem e o Capitão América. O cinema 
aproveitou o interesse popular e trans
pôs para a tela a figura de muitos desses 
heróis, nos famosos seriados dos anos 
40. Hoje, eles estão voltando, revestidos 
de muita ironia e muita sofisticação. Bas
ta ver Dick Tracy, um filme dirigido e 
interpretado por Warren Beatty ao lado 
de atores conhecidos, como AI Pacino, 
Dustin Hoffman e a exótica Madonna. A 
transposição foi extremamente criativa, 
brincando com a invencibilidade do he
rói, elaborando cenários com cores for
tes e artificiais que mexem com a 
imaginação do espectador. Não há uma 
preocupação com a realidade. Ao con
trário, a ficção é plenamente assumida. 
Exemplo disso são as maravilhosas más
caras que caracterizam os bandidos, es
condendo o rosto dos verdadeiros 

atores. 

Heliana 

~~------

Você conhece o grupo de teatro 
Meninos da Virgem? 

E a peça de teatro Bicho de pé, pé 
de moleque? Ainda não? 

Então você precisa ver esse espe
táculo, que conta a história de cinco 
crianças do interior que se encontram 
para brincar num terreno baldio, à beira 
de uma linha de trem. Você vai rir, parti
cipar e depois bater um papo com o 
Sérgio, o Arthur, o Eduardo, o Chico 
Assis e o Chico Neto, que são os atores 
da peça. Bicho de pé, pé de moleque 
foi escrita por Eid Ribeiro. A direção é do 
premiado diretor Carlos Rocha. A peça 
está no teatro Marília aos sábados 
(16h30m) e domingos {10h30m 
16h30m). Que tal? 

Gil Amâncio 



Uma vez o poeta Mário Quintana 
disse que o livro traz a vantagem de a 
gente poder estar só e ao mesmo tempo 
acompanhado. O cinema e a música tam
bém são ótimas companhias e estão pre
sentes em nossa vida, criando momentos 
muito especiais. 

A LER-0-LERO entrevistou gati
nhas e gatões de Belo Horizonte para 
saber o que eles leram, viram, ouviram e 
gostaram nos últimos tempos. Será que 
gosto não se discute mesmo? 

Suspense, terror, aventura, fanta
sia ... Essa garotada lê de tudo! Rita está 
acesa, Alice no país das maravilhas e 
Berenice detetive estão na lista dos fa
voritos do mês. Entre os pequenos, l:Juem 
faz mais sucesso é Eva Furnari, com os 
livros Quem cochicha o rabo espicha e 
Quem espia se arrepia, que, mesmo 
não tendo uma única palavra, mostram 
situações engraçadas a cada troca de 
página. 

Já na "telona", os mais votados fo
ram Ghost - Do outro lado da vida, 
Querida, encolhi as crianças e ET. 

E, para a alegria dos fãs do Heavy 
Metal, a banda preferida da galera foi o 

Guns'n Roses. A música Noite preta da 
cantora Vange Leonel e o grupo Uakti 
também fizeram sucesso. Ah! Claro ... não 
podemos esquecer das tietes do New 
kids on the block, que costumam até 
trazer fitas de vídeo e recortes do grupo 
para a Biblioteca. 

Antes de deixar um beijinho para 
todos, fica a opinião de alguns freqüen
tadores da BPIJBH: 

- " ... a Biblioteca é um lugar público 
cheio de surpresas". lzabela - 4ª série -
Escola EDUC. 

- " ... um homem chamado Gil brin
cava de Siga o Mestre e foi muito legal 
com a gente". Ezequiel Pereira. 

- "Eu adorei a Biblioteca porque ela 
tem coisas que as bibliotecas não têm". 
Tássia Veloso Gomes - 1 a. série - Colégio 
Regina Pacis. 

- "Eu nunca vou esquecer o filme 
Mary Poppins". Eliete Gomes Pereira. 

- "Gosto do livro Os dois amores 
porque ganhei ele quando tinha 7 anos 
e minha mãe contava para mim todas as 
noites". Mateus Guerra de Almeida. 

Valéria e Denise 

l 
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Concurso para o próximo número. 
Envie para a Biblioteca uma pesquisa - sua mesmo • 

sobre dinossauros. A melhor será publicada na LER-0-
LERO N2 2 e seu autor receberá 1 O livros de prêmio. A 
pesquisa deve ter no máximo três páginas de papel alma
ço, na sua letra. 

Você pode enviar também um desenho - tema: dinos
sauros - em tamanho ofício e concorrer a mais 1 O livros. 
Boa sorte! 

LER-0-LERO que vem: 
No próximo número a gente vai falar sobre animais. 

Aguardem! Falou, bicho? 
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