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>\'~ Oi, gente! 

Esta é nossa primeira conversa de 1992. 
• Além de desejar a todos um ano de muitas alegrias, estamos convidando vocês para participarem 

não só do nosso concurso, mas também de nossa seção de correspondência. Escrevam dizendo 
• • o que é mais legal na revista e aquilo que vocês não curtem muito, para a gente tentar acertar 
• \ • cada vez mais com o gosto dos nossos leitores. 

No concurso deste número, estamos desafiando as cabeças espertas com uma porção de 
)/ charadas e brincadeiras. O ganhador vai poder escolher, de uma lista bem grande, 20 livros para 

• receber como prêmio. l : Então, vamos ao desafio? 
Equipe da Biblioteca 

" CJ • 

• LER-0-LERO n2 3. Publicação da Blj3LIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE. Prefeitura 
Municipal de ~lo Horizonte . Seaetaria Municipal de Cultura. DIRETORA CULTURAL: M:=iria Antonieta Antunes Cunha 
. EDITORAÇAO: Denise Werneck . Eli531 Heilbuth Verçoza . Valéria Ayres . PROJETO GRAFICO E ARTE FINAL; Denise 
Werneck e Valéria Ayres . ILUSTRAÇOES: Odilon Amaral . CAPA: Patrícia Martins . COLABORAM NESTE NUMERO: 
Bemadete Patrus Ananias Pothakos, Denise Wemeck, Elisa Heilbuth Verçoza, Gil Amâncio, Heliana Maria Soares de 
Barros, Heloisa Helena Davino Alves, llza Matias de Sousa, Júnia Silveira Martins, Maria Antonieta Antunes Cunha, Maria 
do Carmo Costa e Silva, Maria do Carmo Maggi, Maria Luísa Brina Semenow, Reni Tiago Pinheiro Barbosa, Silmara de 
Lourdes Ribeiro, Valéria Ayres Magalhães, Vânia Terezinha Neiva e Silva. PREFEITO MUNICIPAL DE BELO 
HORIZONTE: Eduardo Azeredo. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA: Berenice Menegale. LER-0-LERO é urna 
publicação infantil trimestral da BPIJBH, gratuita, com uma tiragem de 2 mil exemplares. Pode ser solicitada pelo endereço: 
Diretoria Cultural da BPIJBH. Rua Carangola, 288 - Santo Antônio - 30350 - Belo Horizonte - MG. Fone: (031) 228-5180 
. COMPOSIÇÃO ELETRÔNICA E IMPRESSÃO GRÁFICA: Mazza Edições Ltda. - Rua Bragança, 101 - Pompéia - 30280 
- Belo Horizonte - MG. - Fone: (031) 467-6999. Participação especial que a SMC agradece: Elson Rezende de Mello . 
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E se. a gente brincar de adivinhar? 
O que é, o que é, que são centenas, milhares ao 

nosso redor, que brilham juntinhas quando encontram 
o azul e se parecem com um bordado feito pelas mãos 
do sonho e da fantasia? 

Talvez sejam as estrelas em seus passeios pelo 
luar, ou as dunas de areia que no mar fazem seus 
ninhos ... 

E quem sabe, os grâos de açúcar que caíram no 
azul da toalha de mesa lá de casa, pequeninas e 
manhosas, se espalharam e fizeram formas 
engraçadas, desde um ursinho a uma árvore de Natal. 

O que é, o que é, que atravessa qualquer 
caminho com seus passos, deixa o perfume de sua 
presença e só pára quando encontra abrigo? 

Talvez seja o vento que, sussurrando, invade a 
janela aberta, ou o galope de um cavalo que arranca 
do chão a terra batida até que, na sombra de uma 
árvore, durma por uma tarde inteira... .. 

E quem sabe, seja meu jogador favorito, que leva 
a bola pelo campo e que, num drible perfeito, faz 
aquele gol tão esperado, cercado de grama e de 
vitória. 

de: Júnia Silveira Martins 



O que é, o que é, que mora nas águas e visita 
sereias de caudas vermelhas e que, de tão encantado, 
jamais retorna a terra firme? 

Talvez seja o peixe dourado parecendo uma 
bailarina a nadar pelo rio, ou um mergulhador solitário 
que se apaixona pelos segredos do mar, como navios

fantasma, tesouros perdidos ou até mesmo um pirata 
de barba colorida e contador de histórias ... 

E quem sabe, um cubo de gelo que mergulha em 
suco de uva quente, que se arrepie e nele se derreta, 
e assim se divirtam por toda a festa, no meio da 
empadinha e do brigadeiro, dos balões e dos 
presentes, até que se apague a última velinha. 

O que é, o que é, que encanta nossos olhos, e 
que de tão raro e verdadeiro, nos faz mover 
montanhas para encontrá-lo e depois guardá-lo em 
uma caixinha de veludo cheirando a rosa? 

Talvez seja um diamante, pelo qual vale qualquer 
aventura no fim do mundo, ou um farol no meio do mar 
após a tempestade, que nos leva até nossa casa de 
lareira, pão e café quente ... 
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E quem sabe, um sorriso aberto, daquele feito 
parque de diversões, e que por ser todo criança, me 
faz sentir forte para andar pelo arco-íris até encontrar 
um pote de our9, com minha vida a brilhar lá dentro. 

Ah ... ! Essas charadas da vida que existem na 
vida de cada um! Charadas que podem ser um bolo 
de chocolate, um fusca azul, biscoitos da sorte, 
brinquedo de criança, recreio da escola, picolé de 
abacate, cruzeiro pelos planetas e depois um grande 
sonho, uma grande conquista, um grande orgulho ... 

Tudo isto é uma charada única, que passa por 
nós e dá sentido à nossa vida. Escolha uma e passe 
seus dias divertindo-se a descobri-la e então haverá 
cor em seu caminho e tudo terá valido a pena. 

Eaí? 
Vamos brincar de adivinhar? 

Júma Silveira Martins é engenheira, formada p la UF 



Gente, as férias que eu passei na 
biblioteca ... Foi bom demais!! 

Parece mentira, mas teve um dia que 
nós entramos na máquina do tempo. Você 
sabe aonde nós·fomos parar? No meio de 
uma luta de dinossauros. É isso mesmo! 
A turma que fez o curso de cinema e 
teatro, com a Heliana e o Gil, criou um 
desenho animado contando a história de 
dois dinossauros. Foi fantástico! Tinha 
música que os próprios meninos bolaram. 

E você pensa que a nossa aventura 
terminou aqui? Nada disso. A máquina do 
tempo errou de lugar e foi nos deixar numa 
terra maluca onde martelos, pregos, 
idéias e argila andavam em alta veloci
dade. E, cbmo num passe de mágica, de 
um monte de madeira surgia um caixote. 
Ou então, um menino que estava com 
uma pedra gritava: - Olha aqui!!! e de uma 
pedra surgia um pássaro. Era a terra do 
mestre Afonso. E não parou por aí. 

A Biblioteca já tem uma história. Com 
princípio, meio e festa!. .. De 7 a 15 de 
fevereiro comemoramos seu 12 

aniversário com muitas flores, música, 
teatro, oficinas de arte, histórias e 
brincadeiras... E ainda um seminário 
sobre a Produção Cultural ·para Crianças 
e o lançamento da Releitura 2. Veio gente 
de longe conversar conosco: Bia Bedran, 

• 

Marina Quintanilha, Aida de Oliveira, 
Maria Helena Martins e outros cobras de 
Minas - Garrocho, Ratton, Rafael 
Andersen Guimarães, Conceição 
Rosiêre, José Albino. 

Por isso fique de olho no que rola na 
Biblioteca. Quem sabe na próxima 
aventura você também vai estar com a 
gente? É só anotar na sua agenda o que 
a gente está programando: 

• O grupo de teatro de adolescentes 
promete continuar trabalhando durante 
todo o semestre. 

• E tem também teatro para gente 
grande (professores e outros 
interessados). 

• A Heloísa continua firme e forte ... 
contando histórias e desenvolvendo 
oficinas de arte ... 

•E a Maria Luísa estará sempre à sua 
disposição para conversar sobre livros e 
autores, apresentar novidades e contar 
como os livros são feitos. 

Acabou? Que nada! A escritora Lygia 
Bojunga Nunes apresentará, em abril, 
peças fantásticas aqui na Biblioteca. E, 
prepare-se! Vamos inaugurar nossa 
Gibiteca, com 8.200 volumes, incluindo 
raridades. Dá pra perder tudo isso? 

Gil e Maria Luísa 



Esta idéia de que a matemática é um 
bicho papão pode mudar. Divirta-se e 
aprenda com os livros: Uma Raiz 
Diferente, Frações Sem Mistério, 
Saída pelo Triângulo e o Que Fazer 
Primeiro. 

Ler histórias em quadrintios é sempre 
chocante! Ler Lucky Luke é muito 
mais. Sabem por quê? Lucky Luke é 
aquele que atira mais rápido que a 
própria sombra. É só conferir lendo: A 
Diligência - Pé de Moleque- Caçador 

Série: A Descoberta da Matemática -
Autora: Luzia Faraoco Ramos - Editora 
Ática. de Prêmios - A Corda dos Enfor

cados e outros da coleção: 
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Coleção: Lucky Luke- Texto: Goscinny 
- Editora: Martins Fontes 

Não há quem não goste de passear 
numa praça. Toda praça tem sempre 
muitas histórias, muitas pessoas, 
muita aventura e também um pouqui
nho de sossego para tirar uma sone
quinha. Há sempre o "dono da praça", 
cheio de mistérios ... rodeado pela 
meninada curiosa. 
Título: Marinheiro Rasgado - Autor: 
Ricardo Azevedo - Editora: Scipione Cacá, Maggi e Reni 



Brincadeiras antigas 

Vale tudo! Pai, mãe, avós, tataravós e até 
pesquisas ferrenhas ... 

Daqui pra frente, fique sorridente. 
Tem brincadeira diferente ... do tempo 

que maçã verde funcionava como escova de 
dente. 

Aqui vai a nossa primeira ... 
Cabra-cega: 
• Sorteie um jogador para ser a cabra-

cega. 
•Faça um círculo - quanto mais jogadores 

melhor - e coloque a cabra-cega, de olhos 
vendados no meio. Você pode usar lenço, 
fralda ou uma camisa para tapar os olhos do 
jogador. 

De mãos dadas todos perguntam: 
- Cabra-cega, de onde vieste? 
- Do moinho de vento. 
- Que trouxeste? 
- Fubá e melado. 
- Dá-nos um pouquinho. 
- Não. 
- Então afasta-te. 

Todos largam a mão e, espalhados, 
começam a provocar a cabra-cega. Se ela 
conseguir tocar em alguém e descobrir quem 
é, passa a vez ao perdedor. 

Envie outras, se for capaz!!! 

Você consegue? 

Pegue 5 palitos e coloque-os nesta posição, 
formando uma pá com o lixo dentro. 

Tire o lixo da pá, apenas trocando 2 palitos de 
lugar. 

Se descobrir, mande pra gente porque nós 
não descobrimos ainda. 

7 



Ó "nóis" aqui outra vez ... 
O papo agora é outro. Algo assim empol

gante, fascinante, terrivelmente emocionante, 
cavernoso, eu diria! 

Morou na história? Gruta, colega? Gra, 
gre, gri, gro, gruta. 

Vasculhei arquivos e memórias e acabei 
encontrando informações da pesada. E não 
faltou ajuda não. A Ana Elisa, que é 
espeleóloga (gente que procura, explora, faz 
mapas e estuda cavernas), me contou coisas 
do arco da velha. Quer ver só? 

A gruta é formada quando o rio subter
râneo ou um lençol d'água vai dissolvendo e 
escavando a rocha. Leva tempo (e não é 
pouco!) para formar salões. Eles podem ser 
altos ou baixos; uns compridos e outros pe
quenos. Se dentro da caverna e~iste um rio é 
porque ela ainda está se formando. Caso 
contrário, a gruta é seca - mas já existiu água 
por lá. 

Dentro da gruta o que. mais chama a 
atenção são os cristais, cada um diferente do 
outro; e como são bonitos!... Tem uns que fi
cam dependurados no teto, pontudos, pare
cendo canudos. São chamados ESTALAC
TITES. Outros s~o formados no chão, têm a 
ponta arredondada e são chamados ESTA
LAGMITES. E de lambuja tem as "cascatas" 
que são cristais que cobrem as paredes. 

Toda esta beleza precisa de centenas de 
milhares de anos para se formar. E o pior é 

que muita gente não dá a menor importância 
para a natureza e acaba estragando, sujando 
e até mesmo levando para casa pedaços de 
estalactites quando visita uma gruta. 

E quem será que vive lá dentro, naquela 
escuridão toda? Serão monstros enormes? 
Dinossauros? Nada disso! A gruta serve de 
abrigo para os animais que vivem perto 
(cobras, aranhas, etc.). Há os que fazem até 
ninhos como os morcegos e há aqueles que 
têm moradia certa, como os grilos e peixes 
levados pelo rio. Algumas espécies de peixes, 
adaptadas à vida na caverna, por causa da 
ausência de luz, não têm cor e, às vezes, nem 
olhos. 

Em paredões, na entrada das grutas, 
ainda podem ser encontradas pinturas . 
deixadas pelos "homens das cavernas" há 
mJlhares de anos atrás. 

Se você se interessou pelo assunto e 
sentiu aquela_\/ontade de visitar uma gruta, 
não perca tempo. Em Minas tem gruta de 
montão. Você pode escolher a da Lapinha, 
Maquiné ou Rei do Mato que são abertas à 
visitação. Mas cuidado! Para entrar em outras 
grutas é preciso ter equipamentos certos 
(iluminação, corda, capacete, etc.). E jamais 
entrar sozinho! Lembre-se que Indiana Jones 
é coisa de cinema ... 

Heloísa 

• Ana Elisa Brina faz parte do GRUPO BAMBU! de pesquisas espeleológicas em Belo Horizonte. 



11 "A BH DOS MEUS SONHOS" 

Minha cidade, Belo Horizonte. 
Hoje poluída, violenta, triste ... Não era assim quando cheguei, há treze 

anos, fugindo do Rio de Janeiro, que, na minha opinião, era péssima para se 
viver. 

Não ... Belo Horizonte era diferente. 
Jardins, praças, bairros, ruas arborizadas, passarinhos, escolas, crianças 

brincando. Sem barulho, sem grandes problemas, sem violência ... Só paz e 
tranqüilidade. 

Hoje já não é assim. Mas eu não mudei não. Continuo sonhando com a 
minha cidade. Com essas mesmas ruas, com árvores, passarinhos, flores, 
casas bonitas, muros, gatos nos muros, crianças, bolas, sorrisos e paz. 

Continuo sonhando com uma cidade modernizada, com um trânsito mais 
humano, uma política eficiente, uma policia atuante. Ótimas escolas, parques, 
lojas bonitas, hospitais aparelhados, abrigos para as crianças ... 

Música nas ruas, festas nas casas, frutas nas árvores ... Cedros, Perobas, 
lpês. 

lpês ... Ah! lpês ... Brisas com pétalas amarelas. 
Uma cidade que se desenvolva e cresça num clima de alegria e 

segurança. Continuo a sonhar com'a minha BH. Sonho tímido de uma adoles
cente que ainda acredita em dias melhores. Sonho adolescente de uma 
menina tímida que tem medo de acordar. 

Estamos chegando, BH: jovens, sonhadores, idealistas ... Mais sofridos 
que nossos pais, mais corajosos que "nossos irmãos mais velhos". 

Estamos chegando, minha querida BH! Pra te carregar no colo; pra te 
empurrar pra frente; pra te acariciar. 

Acredite, BH ... Estamos chegando, pra te fazer sonhar. 

Thais • 13 anos 

" Thais de Paes é uma das vencedoras do Concurso A BH dos meus sonhos, 
promovido pela Câmara Mineira do Livro e BH-Shopping (outubro/91 }. 
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TÁNOGIBI 
Já pensou se existisse uma biblioteca de revistas em 

quadrinhos? Então acorda, patativa ... 
No Brasil existem 7 Gibitecas e, para delírio geral, em BH 

está uma delas. 
O responsável por este momento mágico é Antônio Roque 

Gobbo - idealizador e organizador de um acervo com 
aproximadamente 8.200 volumes, incluindo raridades como a 
coleção Edição Maravilhosa - Os Clássicos Ilustrados, 
exemplares do Gibi Trisemanal (1946) e a Revista Pato Donald 
n2 1 (1950). E tem muitíssimo mais! Revistas portuguesas, 
espanholas, italianas, argentinas, francesas, alemãs, etc., vão 
agradar a Luluzinhas e Bolinhas de BH. 

No bate-papo com o Sr. Antônio, ele nos contou que a idéia 
de organizar a Biblioteca Nacional de Histórias em Quadrinhos 
(BNHQ, como era conhecida quando funcionava no Prado) foi 
"um sonho numa noite de verão". 

Ele e outros dois amigos, Vicente Penido e Lenine Lucas da 
Silva, mergulharam na feliz aventura de preservar a memória 
nacional dos quadrinhos ... tipo Os Três Mosqueteiros ... unidos 
por um grande ideal. 

No início, a Gibiteca funcionava num barracão de fundos, 
mas já contava com 3080 volumes variadíssimos. A partir daí, o 
sucesso foi tiro e queda: choviam inscrições de todo canto (tinha 
até leitor internacional, pôxa! que recebia boletins informativos 

/ 
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mensalmente) e a imprensa nunca ficou de fora - TV, jornais e 
revistas divulgaram para todo o pafs o trabalho sensacional que 
o Sr. Antônio vinha realizando. 

E um trabalho assim merece prêmio, certo? Pois é. A BNHQ 
recebeu um t~oféu no Encontro Nacional de História em 
Quadrinhos, realizado todos os anos em Araxá (MG). 

Agora, o maior fã de HQ dessa história e nosso personagem 
principal dá uma dica do seu herói favorito. Diga lá, "seu" Antônio: 
- "Eu gosto muito do Flash Gordon porque ele é revolucionário! 
Um autêntico guerrilheiro do bem ... desde 1939, quando surgiu 
nos Estados Unidos." 

Santa preferência, heim, Batman?! 
E quem disse que o sucesso da Biblioteca não está no Gibi ... 

Errou!! 
A Gibiteca de Belo Horizonte agora está aqui, em nossa 

biblioteca, ocupando uma grande sala, para felicidade dos fãs 
baixinhos e grandões das histórias em quadrinhos. 

Não pelca tempo, camaladinha! Venha voando, diligindo ou 
colendo, mas não fique fala dessa, falei? 

Denise e Valéria 
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Ditados arco velha 
do da 

1. A _____ faz a força. 
2. Em boca fechada não entra __ _ 

-----· 
3. Quem fala demais dá __ _ 
___ a cavalo. 

4. O _____ não compensa. 
5. Quem __ por último, __ me

lhor. 
6. ____ de ferreiro, espeto de 

---· 
7. Quem com o fere ----- ' 

com ______ será ferido. 

Todo mundo tem um pouquinho de 
MANDRAKE, quer ver só? 

Ligue os pontos e tchan ... tchan ... tchan ... 
tchan! 
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ORA BOLAS! 

Elza Beatriz 

O relógio, tique-taque, 

não tem hora de dormir? 

A casa pega no sono, 

e ele acordado assim? 
Quando todo mundo dorme, 

para que bater sem fim? 

Se não pára esse relógio, 

que belo descanso tenho 

com o tempo, tique-taque, 

correndo à frente de mim? 

Me tranca cedo na cama 

quando estou mais acordado 
e me madruga na hora 

em que quero estar deitado! 

Esse poema nasceu, muitos anos 
depois, de um episódio de Elza com seu filho, 
na época com 5 ou 6 anos. Todas as manhãs, 
ela encontrava parado seu belo relógio de 
parede. Punha-o pra funcionar e, no dia 
seguinte, era a mesma coisa. Até que certa 
manhã, comentando o fato perto do filho, teve 
dele a explicação: "Mamãe, é que toda noite 
eu ponho ele pra dormir". 
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• 14 de março é o dia nacional da poesia. 

• HAl-KAI é uma forma poética oriental 
que surgiu no século VI junto com o Zen
Budismo, uma religião japonesa. 

O Hai-Kai é um poema curto que fala 
sempre da natureza: o pôr-do-sol, o verão, a 
grama, o outono, o inverno, a flor .. . 

• Bashô foi um dos primeiros poetas de 
Hai-Kai. Buson e lssa, também japoneses, 
foram seus continuadores. 

Eis um Hai-Kai de lssa: 

Chuva de primavera, 
até à borboleta voou uma carta 
que alguém atirou . 

• Veja alguns Hai-Kais de autores 
brasileiros de literatura infantil: 

Página deserta 
o que importa é a porta 
aberta. 

Borboleta azul 
traz nas asas de renda 
pedaços do céu. 
(Beatriz Helena Ramos Amaral e Elza 

Aparecida Ramos Amaral, Primeira Lua) 

• Agora, tente você mesmo criar um Hai
Kai e o envie para nossa Biblioteca. O autor 
do melhor Hai-Kai ganha um exemplar do livro 
Hai-Kai Balão, de Maria da Graça Rios 
(Prêmio Henriqueta Lisboa de Literatura In
fantil da Secretaria de Estado da Cultur~ de 
Minas Gerais) e a sua publicação na Ler-o
Lero n11 4 

.Até a próxima. 

· Elisa e llza 
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Ana Raquel: imagens que questionam 

Ser a filha mais velha tem lá suas 
vantagens: o pai . nos paparica e a gente 
aprende a abrir caminhos. Ana Raquel sabe 
disso. Sabe que se tivesse ficado em Pitangui, 
onde nasceu, talvez tivesse se acomodado e 
nunca viria a ser a ilustradora de sucesso que 
é hoje. Sucesso batalhado num pique de 
trabalho que só Sérgio, o sócio, consegue 
acompanhar. 

Ana Raquel volta sempre a Pitangui, 
principalmente através das lembranças fortes 
da infância. Seus desenhos se inspiram 
nessas lembranças, retomando panoramas e 
personagens de sua terra natal. 

Sua estréia na literatura infanto-juvenil se 
deu com o livro Festa no Céu, de Joel Rufino, 
editado pela Miguilim. A partir daí não parou 
mais de trabalhar. Com Santuza Abras Pinto 
Coelho, fez a coleção Tererê, também pela 
Miguilim. São livros fáceis de ler, com muito 
humor nas ilustrações assim como nos títulos: 
O Bigode Sorridente, Vovó Pescadora, Pelota 
Bolota, Teco, Tererê e Maria Sabe-Tudo. 

Seus trabalhos incluem ilustrações de 
livros que ela mesma curtiu quando criança: 
A Bonequinha Preta e O Bonequinho Doce, 
de Alaíde Lisboa de Oliveira, pela Editora Lê. 

Em 1983 foi para a Europa, onde 
aprendeu novas formas de ver o mundo e o 
próprio trabalho. A artista muda, libertando 
ainda mais o seu traço. O resultado está em 
Se as Coisas Fossem Maes, de Sylvia Orthof 
e Fogaozinho, de Maria Stella Libâneo Christo 
e Frei Beto, ambos da Nova -Fronteira: um 
desenho mais solto, cores mais fortes, 
mancha e massa sem contorno. 

Ana Raquel não sabe dizer ao certo 
quantos trabalhos tem publicados: cerca de 
cinqüenta. Entre eles, destaca O Jardim dos 
Animais, de Ronald Claver (FTD), que fez com 
gosto especial para a delícia dos leitores. 
Você conhece? 

Bernadete 



RESP STAS DE ANA RAQUEL PARA AS PERGUNTAS DAS CRIANÇAS DA BIBLIOTECA: 

1. Onde você se inspira para fazer os seus 
desenhos? 

AR - No mundo aí fora. Nas pessoas e 
paisagens que povoaram a minha 
infância. Na tia que morava conosco 
quando eu era menina. Ela era 
costureira e hoje me pego fazendo a 
costura nas roupas dos meus 
personagens. Também gosto de voltar 
atrás em busca de um tema que já 
desenvolvi, a fim de retomá-lo de alguma 
forma. Estou sempre reparando coisas e 
tipos que não representam o lado oficial, 
"certinho", da vida. Por exemplo, nem 
sempre as pessoas são bonitas, não é 
mesmo? Então, fujo do "padrão global", 
que só quer mostrar o lado bonito da 
vida. Desenho pessoas de todo tipo, 
desde que tenham sido captadas pela 
minha ótica de observação. 

2. Que tipo de texto você gosta de ilustrar? 

AR - Não sei dizer com certeza o que me faz 
gostar de um texto, mas quando sinto um 
arrepio durante a leitura, aí é casamento 
certo ... Gosto de_ textos diferentes, que 
me permitam questionar através dos 
meus desenhos. Afinal, de uma maneira 
ou de outra, ao fazer um livro, estamos 
fazendo a cabeça de muita gente. Então, 
é preciso estar atento ao lado avesso 
das coisas e das pessoas! 

3. Além de ilustrar livros infantis, o que 
mais você faz na vida? 

A - Preciso dizer que o que mais gosto de 
fazer é ilustrar livros infantis, mas tenho 
um studio de criação junto com o Sérgio, 
chamado "Janela Gráfica". Fazemos 
logotipos, rótulos, cartazes, projetos 
especiais de livros, capas de discos e um 
monte de outras coisas. 



E lza Beatriz: 
Pare no da poesia 

Você já deve ter lido pelo menos 
um livro de Elza Beatriz: Pare no P da 
Poesia. E, possivelmente, mesmo 
quando crescer, você vai continuar 
lendo os poemas dela - uma das 
nossas principais poetisas para todas 
as idades. 

Ela nasceu em Belo Horizonte e 
vive aqui mesmo. Mas, em pequena, 
morou em várias cidades, devido às 
mudanças de local de trabalho do pai 
engenheiro. 

Cã pra nós: dizem que ela era 
bem levada. Mas era estudiosa. E lia 
muito. Leu tudo de Monteiro Lobato, 
adorou Cazuza, de Viriato Correia, os 
contos de fadas. 

Advogada, quase não exerceu a 
profissão: preferiu outros trabalhos na 
área cultural. Casou-se logo depois de,, 
formada e teve dois filhos: Luiz 
Henrique e Ana Luisa. Infelizmente, 
perdeu o marido e o filho, mas, com a 
filha, continua a vida, com muita força 
e muita poesia. E muitos amigos, que 
ela faz também através de seus 
versos. 

Aliás, faça esta experiência: 
abra um livro de Elza Beatriz - assim, 
a esmo. Leia um poema. Você vai ver 
que ela parece estar falando baixinho 
com você. Como velha amiga ... 

Maria Antonieta Antunes Cunha 
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1) Você gosta de conversar com 
crianças sobre seus livros? 

É sempre uma experiência muito 
boa. Em geral, as crianças são 
sinceras e a gente acaba sabendo se 
o que fez está agradando ou não. O 
encontro com elas é uma forma de eu 
avaliar o que escrevo. 

2) É igual escrever para criança e 
para gente grande? 

É igual. Sou daquelas pessoas 
que acreditam em "inspiração": às 
vezes m~ levanto para anotar uma 
idéia ou uma frase que me parece 
poética. Outras vezes o poema vem 
quase pronto. Depois é o trabalho de 
retoque que sempre acontece. Esse 
processo, para mim, é comum na 
minha escrita para criança ou não. 
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Com um janeiro tão chuvoso, 
parecia que a profecia do filme BLADE 
RUNNER - O CAÇADOR DE 
ANDRÓIDES, já estava acontecendo. 
Este filme, dirigido por Ridley Scott 
(1982), alcançou enorme sucesso e 
até hoje é disputado entre os 
freqüentadores de vídeo clube. 

O filme conta a história de um 
policial, cuja missão é destruir robôs, 
feitos à imagem e semelhança dos 
homens e que vivem numa metrópole 
do futuro, criada com todos os 
avanços da era da máquina. 

Além da figura de Harrison Ford, 
o elaborado figurino dos robôs e o 
primoroso cenário, o filme atrai pela 

trilha sonora - a música torno~se tão 
famosa quanto as imagens e o 
enredo. 

No futuro vai chover todos os 
dias e ninguém verá a luz do sol, a não 
ser que habite outro planeta - acredite 
se quiser e assista ao filme. 
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Dizem por aí que o futuro da Nação está nas mãos das 
crianças e dos jovens e que saber é poder ... 

É isso aí!... A Biblioteca está voltada especialmente 
para esse pequeno-grande universo, desde o seu acervo e 
programação, até as condições físicas mais elementares, 
como: a limpeza dos móveis, o cuidado com a aparelhagem 
de som, vídeo e tudo, tudo que preserve nosso espaço~ 
Gente! Aqui está cheio de crianças e jovens espertos. Quer 
conferir? 

André e Marina se amarram nas músicas de Sérgio 
Mallandro e Leandro e Leonardo. 

Lucas leu e curtiu muito A Casa Sonolenta; Marcelle 
adora aventuras e romances, como: A Viagem Maravilhosa 
de Nils Holgersson Através da Suécia (Selma Lagerlof) e 
Os Gnorks - A História de Omur (Eleanor Beaty). 

Stanley é um dos mais novos usuários da Biblioteca e 
diz que está curtindo muito assistir às fitas de vídeo legais 
que temos aqui, já que a grana tá curta. 

Os filmes mais assistidos pela garotada são: Betty 
Boop, Crianças Criativas e A Noviça Rebelde. 

Pois é, pessoal, continuem curtindo conosco tudo que 
a BIBLIOTECA oferece! E o gosto geral aponta: a 
programação de teatro, vídeo, oficinas e hora do conto é 
imbatível! Aproveite ... 

As inscrições já estão abertas. 

Silmara e Vânia 



• Jacaré que dorme na beira do rio vira bolsa! 
Isso mesmo, não dá pra ficar parado, dando a maior bandeira ... 
Dizem por aí que as oportunidades vêm a cavalo ... Algumas!... Porque a 

LER-0-LERO traz sempre uma penca de oportunidades legais e concursos pra 
leitor nenhum botar defeito. 

• Não precisa ser o CHARADA para participar desse desafio. Basta "dar uma" 
de SHERLOCKHOLMES, seguiras pegadas ... ops!... seguiras páginas n2 5, 9, 15, 
21 e-23 do LER-0-LERO 3 e descobrir qual é o mistério das. ilustrações que estão 
nas margens. Escreva pra gente, explicando direitinho todo o enigma, porque o 
vencedor vai escolher, de uma lista enorme, 20 livros para fazer sua própria 
biblioteca. 

• De grão em grão, a galinha enche o papo e, de pulo em pulo, nós saltamos 
para 19 de abril - Domingo de Páscoa. Nessa história de galinhas e coelhos, fica a 
pergunta: o que_sai de dentro do ovo ... pintinhos ou coelhinhos? 

Passe as horas de folga bolando o OVO DE PÁSCOA dos seus sonhos. Vale 
tudo! Desenho, escultura, o que você quiser. Quem fizer o ovo de páscoa mais 
original ganha outro ... de chocolate. Cocoricocó pra você! 

Atenção para o calendário, hem!? 
A data final para entrega do material çtos concursos é 30 de abril. 

• Hippie, hippie, hurra! Palmas pra MARCELE DESMOTS, vencedora do 
concurso LEWIS CAROLL, divulgado naLER-0-LERO 2. Ela foi à luta e respondeu 
na mosca o nome do livro mais famoso desse autor inglês: Alice no País das 
Maravilhas. 

Respondeu, levou! E que prêmio ... uma edição especial do livro, com ilustrações 
ma-ra-vi-lho-sas!!! 

Denise e Valéria 
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Quem vive o dia-a-dia de repórter sabe 
que a máquina fotográfica emperra e a caneta 
se recusa a escrever quando os sentidos não 
estão aguçados. É preciso, então, estar 
sempre aprendendo a olhar, a ouvir e a sentir 
tudo aquilo que a gente tem para sentir por 
direito e dever. E é desse aprendizado que 
nascem as reportagens. Às vezes, tudo 
começa com a sobrancelha do entrevistado 
que arqueia assustada. Outras, é o jarro com 
flor, colocado sobre a mesa do professor, 
numa sala de aula esburacada e suja, é que 
faz disparar o clique em quem fotografa e em 
quem escreve. 

Quando o fotógrafo Sérgio Falei e eu 
atravessamos a porta de vidro da Biblioteca 
Infantil e Juvenil de Belo Horizonte batemos 
os olhos numa bela encadernação de "Alice 
no País das Maravilhas". Depois, saí andando 
a esmo pelos 500 metros quadrados da 
Biblioteca. Que apetite de livros foi me dando 
ao ver aquelas edições dos Contos de Grimm, 
Perrault, Andersen e das histórias de Lygia 
Bojunga, Monteiro Lobato, Sylvia Orthof e tan
tos outros! Vi funcionários de cara boa mexen
do nas estantes e atendendo crianças. Não 
resisti, me abaixei e passei a mão no tapete 
de tear manual e na clave de sol aplicada no 
almofadão da sala de narração de histórias. 
Fui em frente e vi um ursinho quieto na es-
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tante. Não, não era um ursinho qualquer, mas 
desses que as crianças escolhem para 
colocar no seu cantinho de cama. E os brin
quedos, os discos, as fitas de vídeo sobre 
cachorros, a Antártica, sobre elefantes, 
baleias e tubarões - tudo ali, prontinho, 
esperando ser agarrado das estantes por 
mãos pequeninas. 

No teatro, deparei com o cartaz "Pare no 
"p" da poesia". Voltei, então, à sala de leitura. 
Presenciei a dúvida de Marcos, 11 anos, entre 
o livro de aventuras e a revista de esportes. 
Quis falar com Thiago, 11 anos, que segurava 
o livro de histórias de disco voador e ele não 
me deu papo. Dali mesmo deu para ver que 
Marina, 5 anos, alisava a capa do livro "O 
mundo dos Jardins". Aqueles 500 metros 
quadrados foram planejados por gente que 
gosta da infância, era a certeza que se con
figurava para mim. 

Algumas horas depois, atravessei a porta 
de vidro da Biblioteca, caminhando compres
sa. Pressa de chegar à redação, de assentar 
em silêncio em frente à minha velha e boa 
"Olivetti" e de escrever para o leitor essas 
coisas todas que foram entrando em mim 
pelas vias dos sentidos. 

Rosângela Guerra 
Revista Nova Escola - MG 

A Equipe da BIBLIOTECA PÚBLICA INFANTIL E JUVENIL DE BELO HORIZONTE agradece a dedicação 
e o talento de Andréa Costa Gomes, Bianca Pereira Lage e Laura Guimarães Corrêa na editoração da 
LER-0-LERO 1 e 2. 
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