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Oi, pessoal. 

Com um pequeno atraso, estamos de volta, com a esperança de continuarmos 
juntos - e sem demoras! 

Nosso assunto neste número é a malandragem - no melhor sentido, como a 
dos coelhos e tartarugas, que têm de usar a inteligência (esperteza) e a alegria para 
vencerem os desafios. 

E eles são muitos neste número. Participem e divirtam-se, malandros! 

Antonieta Cunha 



O JARDINEIRO E A MELODIA DO VENTO 

Uma vozinha de criança tristonha e fraca misturava-se à melodia do vento. O 
jardineiro apurou os ouvidos. Ele sabia ler as nuvens, falar com as flores, escutar os sopros 
do vento e estranlws barullws vindos do oco do mundo. 

A cantiga voltou a repetir-se nítida: 
Jardineiro de meu pai, 
Não corte meus cabelos; 
Minha mãe os penteou, 
Minha madrasta enterrou. 
O homem pensou: estava cansado, desde o amanheeer regava e cuidava 

das plantas. Trabalhava desde o nascer até o pôr-do-sol. Seria ele amado de Deus? 
Sentiu o corpo entorpecido. Encostou-se numa árvore. Pareceu ver um vulto, 
sorrindo para ele, maroto. Sussurrava-lhe: os antigos diziam ... O sono pesava-lhe. 
Ora! Estaria ele diante da Moira, a senhora dos contos, a anunciadora da morte? 

Conta bem, Manoel João. 
Conta bem, que vinte são. 

Ouviu ainda a voz encantada da Moira e dormiu. 
Era nos tempos de fadas, bruxas, madrastas, castelos, reis, rainhas. Pérola, 

uma adorável menina, quase adolescente, morava com seu pai, a madrasta e duas 
irmãs. Todas as manhãs, a madrasta acordava-a do doce dormir. 

Pega a tramela e vai ao poço lavar as panelas. 
A mulher era muito má para a menina. 
Pérola, lembrando-se da mãe morta, desejava que chegasse o dia de ir-se 

dali para sempre. 
Adeus, madrasta! 
Adeus, meu pai, minha terra! 
Chorava a infante quando apareceu o mensageiro do rei que proclamava 

as boas novas: o príncipe estava na idade de casar! 



Eu não dwro, senhor mensageiro. 
Se dwrasse, razão tinha. 
Não chora, menina, não! 
Vais ser a nossa princesa. 
De prata serás vestida. 
De ouro serás calçada. 
Nesse ínterim, as manas correram para fora: Que é isso? gritaram: 
Entra, entra, Perolinha! 
E brigaram entre si: 

-- Eu sou a mais formosa! 
Pérola presenciava a cena e comentava pesarosa: 
Eu era amada do coração. Hoje não o sou, nem sei por que não. 
O pai dela estava sempre ausente. Desconhecia seu tormento. Mal regres

sara da última viagem e já declarou para a mulher: 
Olha, fulana, eu vou fazer uma viagem muito longa. Haja o que houver, cuida bem 
das nossas meninas. 

A mulher escondeu do marido a novidade do reino e o desejo das moças 
de casar com o filho do rei. 

Pérola se encontrava tão desgostosa da vida que não disse nada. 
A madrasta mandou as filhas prepararem o enxoval, recolherem-se ao 

quarto, fiarem e bordarem. Deixemos aqui as moças. Vejamos o que sucederá com 
Pérola. 

A madrasta foi até a figueira que havia no quintal da casa e viu um figo 
bicado. Avistou Pérola a cantarolar: 

Xô, xô, passarinho 
Aí não toques o biquinho 
Vai-te embora pra teu nin1w ... 

Com paciência de fiandeira, a mulher fez uma cova e cada pá de terra em 
ódio se convertia. Iria enterrar viva a mocinha para ela não se tornar um empecilho 
aos seus planos de casar as suas filhas legítimas. 

Venha aqui, minha menina, quero dar-lhe uns cafunés. Você precisa dormir, doce 
criança! 
A mulher tão falsa era que pareceu alegre e amena. A menina carente de 

amor, sem saber, nas mãos da morte se entregou. A madrasta enterrou-a viva, 
enquanto ela, adormecida, sonhava com bodas magníficas. 



A cruel mulher desatou a chorar um choro bem fingido. Chamou as filhas 
e disse: 

Juro pela coroa do rei que nossa amada Pérola resolveu de casa sair. Rastro sequer 
deixou. O bem se paga com o mal! 
A mesma cantilena ela contou, quando o marido regressou. 
Só me lembro do passado. A querida Pérola vinha me enrontrar feliz. Nunca mais 
virá por aí! Grande Deus! Mandai-nos a daridade! 
Passaram-se os dias. Aconteceu que, no quintal da casa, nasceu um capinzal 

muito verde e bonito. Quando dava o vento, o capinzal dizia: 
Jardineiro de meu pai, 
Não me rorte os cabelos. 
Minha mãe os penteava 
Minha madrasta os enterrou 
Pelo figo da figueira 
Que o passarinho bicou ... 

""Jlll!!:Alllltl8tl~\~,-e-;·r.mc1il\1e o foi contar ao dono da casa. Este não quis acreditar. 
O empregado insistiu. Foram juntos tentar ouvir o lamento. Do fundo da terra 
ouviu-se a cantiga. 

Imediatamente, o homem mandou· cavar naquele lugar e encontrou a filha 
viva por milagre de Nossa Senhora que era madrinha dela. 

A madrasta, ao se ver desmascarada, se matou. 
As irmãs, maravilhadas com o milagre, transformaram-se em grandes 

companheiras. 

Ô mensageiro do rei voltou ali. 
A menina Pérola está em casa? 
Mandou dizer meu rei que mandasse sua Jilllll para o príncipe casar com ela. Possam 
assim viver felizes. 
O jardineiro do começo da estória acordara com um som longínquo: 
Está a minllll estória dita. Trim, trim, trim, a estória está no fim 

Pesquisa Bibliográfica: CASCUDO, Luís da Câmara. Lr feratura oral 110 Brasil. 

Ilza 



Entre as coisas que rolam por aqui, tem novidades muitos legais! 

O que você faz aos sábados e domingos?! Vem pra cá! 

Tem tinta, pinta ... 

Tem giz para colorir ... 

Vídeo para assistir ... 

Música à beça pra curtir ... 

Hora do conto pra fazer xixi de tanto ·rir ... 

Ah! Nas férias muitas oficinas vão rolar. 

A argila para amassar ... 

Papier maché pra model~··· 

Venha tricotar histórias, brincar com sucata, fazer tapeçaraia e trapaça! 

E, claro, curtir adoidado. 

Do dia 20 de dezembro a 2 de janeiro, a Biblioteca não abrirá. 

Mas nas férias a brincadeira vai J. ! 



Quem é ela? 
Uma boneca de pano, sapeca, falan

te ... Cheia de malandragem que mora em 
um sítio repleto de surpresas. 

Ela comanda uma patota incrível: 
Narizinho, Pedrinho, Tia Nastácia, Vis
conde de Sabugosa, Marquês de Rabicó e 
outros amigos. É a super estrela dos livros: 
Memórias de Emaia, O sítio do Picapau Ama
relo, Emaia no País da Gramática, Reinações 
de Narizinho ... da coleção de Monteiro Lo
bato - Editora Brasiliense. 

Livro legal pode ser uma história 
policial vivida por Talita quando conse
gue avisar ao pai que o cofre de sua casa 
estava sendo assaltado. Sem que os ban
didos desconfiassem. 

A grande arma de Talita você des
cobrirá lendo A Operação de Tio Onofre, 
de Tatiana Belinky- Editora Ática. 

Namorar por correspondência?! É 
muito divertido, emocionante e curioso. 

Pedro nunca viu Ana e se conhece
ram através de cartas ... 

Leia esta estória em Ana e Pedro, de 
Vivina de Assis Viana e Ronald Claver -
Editora Atual. 

Reni, á ~gi 
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Já que as férias estão aí, vamos aproveitar os momentos de boa vida. Malandro 
que é malandro não esquenta a moringa, certo, biscoito? Aproveite as deixas pra continuar 
brincandosaindocurtindo ... 

Vai viajar com a gatinha, meu filho? Eu acho super legal! 
Tiradentes tem maria-fumaça, passeio de charrete e muito mais. 
Sabará, uma das cidades históricas mais próximas (só 30 minutinhos) tem 

chafariz, ladeiras antiqüérrimas e cachoeiras paradisíacas. 

A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. 
Qual o quê! Tudo mudou para melhor. Já visitou a nova Praça da Liberdade? A 

fonte luminosa, que troca suas cores é atração imperdível. 
Sabe onde Steven Spielberg vai filmar E.T. - Parte li? No observatório Astronô

mico da UFMG - Serra da Piedade, Caeté. Voçê pode obter informações, ligando: 441 
9866 ou 448 1542. 

Jingle bell, jingle bell, acabou o papel: 
Não faz mal, não faz mal, visite o Pipiripau (Museu de História Natural - 461 

7666). Vá agora, porque no Natal fica L - O- T - A- D - O. 

Pra galerinha da escola, da rua e da bagunça: 
Pic-nic no Parque das Mangabeiras 
Museu das Telecomunicações -TELEMIG 
Passeio na Lagoa da Pampulha no barco Pampulha I 
Parque Fazenda Lagoa do Nado (4413910). __,,,., J')I,/).~~ 

y-\íl1 ~ ~--~'-ºMúsica para crianças, Teatro Heloísa Guimarães. 
/ \ Denise e Valéria - ,.... _. -r,_ - ,-,...._ 

,..._ -....... 7 
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Olá, turrninha amiga, 
Que tal conversarmos um pouquinho mais sobre o nosso meio 

ambiente? Aliás, não queremos um M-E-1-0 ambiente. Queremos um 
ambiente I-N-T-E-I-R-0, inteiramente saudável! Mas, principalmente 
para nós, que vivemos em cidade grande, isto fica cada vez mais difícil. 
Convivemos com a poluição do ar e da água, lixo por todo lado, muito 
barulho, engarrafamento de trânsito ... 

E tem bastante gente deseducada por aí - gente grande e pequena 
- que não percebe o que pode fazer para melhorar a qualidade de vida 
dos moradores de BH. Vocês topam entrar na luta pela ecologia urba
na? Vão aqui algumas dicas: 

- Lugar de lixo é na lixeira! Sabiam que em várias cidades da 
Europa, paga-se multa por jogar qualquer coisa no chão? Quando 
saímos de carro, deveríamos levar sempre um saco de lixo para evitar 
que as cascas de frutas, papel de picolé e de chicletes, embalagens de 
iogurte, papéis amassados sejam jogados pela janela ... Em vários luga
res do mundo, e também em Curitiba, todo o lixo doméstico é organi-

. zado: garrafas de vidro numa embalagem, plásticos e papéis noutra, 
metais noutra, restos de alimentos também separados. Isto facilita a 
limpeza urbana e ajuda o reaproveitamento dos materiais. Que tal 
vocês iniciarem uma campanha de organizaçào do lixo em sua casa? 

- Já imaginaram se cada pessoa cuidasse do pedacinho da cidade 
que é a rua em frente à sua loja, casa ou prédio? Se cada um varresse a 
calçada todos os dias, protegesse sua árvore, molhasse o jardim ... a 
cidade inteira ficaria limpa e linda! 

Com estas id~ias - e muitas outras - vocês poderiam organizar 
pequenas passeatas e manifestações na sua escola ou no seu baino. 
Fazer visitas ao comércio local, entrevistas, promover exposições de 
pesquisas e trabalhos sobre ecologia urbana, campanhas de limpeza do 
bairro e de proteção aos jardins. 

Vamos lá? 

Maria Luisa 

* Escreva pra nós, contando sobre seus projetos. 



A BH DOS MEUS SONHOS 

* Virgínia Persichini de Mello Cançado 

A BH dos meus sonhos é uma cidade linda, serena, tranqüila. 
Uma cidade onde não há violência nem poluição. Uma cidade onde as 
crianças brincam na rua e as pessoas conversam nas portas das casas 
com os vizinhos e ainigos. 

A BH dos meus sonhos é uma cidade gostosa, cheia de árvores e 
pássaros, onde se possa sentir o cheirinho gostoso do verde. Nessa 
cidade não há ricos nem pobres, nem patrões nem empregados. Todos 
trabalham juntos, cada um com sua função, sem nenhuma discrimina
ção, vivendo uma vida de comunidade. 

Nessa cidade linda, quem manda é o povo. Todos são felizes e 
podem andar livremente pelas ruas, sem medo. Uma cidade em que as 
pessoas sabem observar o pôr-do-sol bonito ou o balançar das árvores 
num dia de vento. 

Uma cidade que tem um parque lindo, florido. E pessoas que 
sabem reconhecer um sorriso sincero de um ainigo e o amor Hontâ:Afo 
de uma crian~ cidade em ~~essoasJêm um coraç}o 
enorme. \ . ...._~ I ' 

Es cidade é como~cidadezi~a ~or: todos conhecem 
todos, odos são amigos e fe · es. Uma ci~e on~ pode~os conversa! 
.com s ~os da esquina, quanto nossa avó prepaiy. W? ~anc1' ---...... 

1/ - e ec1 . - \ ' ( ' ' r _:::. 
/-._._ B . ~ ~~..!.~.f oci ~ él%im ... Será~ e l O(] C! J 

ln -/!li ti P'~ llH 
1 

* Virgínia Persichini de Mello Cançado é uma das vencedoras do concurso A 
BH DOS MEUS SONHOS, promovido pela Câmara Mineira do Livro e BH Shopping 
(outubro/91). Pseudônimo: Vicky. .. 
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Com uma lupa, um binóculo ou na 
base do olhômetro, descubra os oito 
erros. 

l 
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PASSATEMPO DE FÉRIAS 
--~~--_....., 

1) Hieróglifo: 

365 dias t ~ 

2) Na ceia de Natal da D. Tunieta tinha 15 tipos de doce de jabuticaba 
e cupuaçu. Arapinha chegou e comeu todos, menos 6. Quantos doces 
sobraram, então? 

KLBMXÃÇRTVA 
PSJIQLATANI 
MÇOPI NHEI RO 
A MZ U B K.1-l. B H J 
D e@ E D ~ZTJG MK 
EVOLEUODBUZ 
XANI ZPNMARM 
F S I UE MI NA LN 
HGSAMPAOMEP 
LPE I BRPEQUR 
I OI DR E A NE R X'-----------, 
G Y B E O D P M S O S Com cachorro perdigueiro < 
Ç S U A E B E O Q U V Com nariz de faro-fino, 
J E Q L UNE L I UM Olho vivo, pé ligeiro! 
O H N O Z E S I E G N Já se pode ouvir o sino 
D E U B OS T ONU T Rebimbando que é Natal. 
R I T Z A L E V A A B Encontre 15 palavras-chave 
H O R A B A N A D A F Nesse imenso lodaçal, 
M T D T E D O C E S Ç Frente, trás, abaixo ou acima, 
DR MV I MT R AI G Sobre a festa de dezembro 
E E P R E S E. N T E Y E tenha um Papai-Noel legal! 
L N V U Z F N B R OD 9 (z•o1x<.JSsiq ouv (t '1;1

13 IOBIIAABEAH LJ 
ODRANTPQOUK 
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Sll\ ATIA 

lA CHEGAR AO JA O 

ANTô. 10 BARRETO 

E se o que tanto queres 
só encontras 

em tua fantasia de sombras, 
não importa. 

Tuas pedras mais preciosas 
estão guardadas 

nos subsolos da alma. 

À meia-noite em ponto ir para o quintal e cavar alguns 
buracos, de preferência na companhia de um tatu que saiba falar 
arigatô e sayonara. 

Se, depois de vários buraquinhos cavados, não aparecer um 
japonês no seu quintal, é porque duas coisas podem ter aconte
cido: os japoneses estão trocando a noite pelo dia ou então todos 
eles já se mudaram para o Brasil. 

/ .. 
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Vou pra galera! Isso você já 

ouviu e viu mil vezes do Seu Bo
neco, o engraçado personagem 
criança-malandro da Escolinha do 
Professor Raimundo. Certamente, 
você também conhece alguns no
mes que os locutores de futebol 
gritam como lou~os ao mi~rofon~; 

·pimba na gorduchmha ou ta no filo. 
O goleiro, às vezes, é chamado de 
frangueiro. O atacante, perna de 
pau. A vitória é sempre da galera. 

Mas não é só nos estádios que 
se pode escutar palavreado desse 
tipo. Como diz Luís Fernando Ve
ríssimo; qualquer linguagem é um 
meio de comunicação. Pois aí está o 
segredo do sucesso de palavras as
sim especiais, as quais denomina
mos gíria. Alô, alô, Terezinha! 

Para cada situação de vida, 
para cada grupo social,.usa-~ ~m 
tipo de linguagem. Assim d01s JO
vens estudantes conversam na lan
chonete: 

- A mina me deu um cartão bo
n ina~ um belo dum tumé. 

- Rachei o bico! 
- Que malhação! Tô na pior, bi-

cho. 
- Saquei! Não deu pedal, mes-:

mo, né? 
Vários heróis cheios de ginga 

e malícia enchem os livros de litera
tura, as revistas, o folclore e o dia
a-di a de todos nós: Pedro 
Malazarte, Saci-Pererê, Zé Carioca, 
Fradinho, Menino Maluquinho, 
Sérgio Mallandro. Tudo, enfim, 
pode ser comunicado através da gí
ria, até mesmo o amor, a paquera. 
O véio, o mano. Olha aquela mina, 
que avião. Diz-se a gíria e pronto. 
Não necessita explicação. As coisas 
curiosas da vida do brasileiro estão 
sempre na ponta da língua da gíria. 
O importante, xará, é comunicar, 
divertir, surpreender, viver. 

Já dizia o Velho Guerreiro: 
Quem não se comunica, se trumbica. 

Ilza e Elisa 
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CLÁUDIO MARTINS - A ARTE CONTRA O TEMPO 

Você já tentou fazer uma 
capa de livro, com uma ilustra
ção adequada à estória que ele 
conta? Quanto tempo você le
varia? Muito tempo, não? Mas 
o Cláudio Martins pode fazer 
uma bonita capa em apenas 
uma hora e quinze minutos. 
Ele é um Super Ilustrador, com 
muitas idéias sobre o seu traba
lho e muita velocidade ao exe
cutá-las. 

Há vinte e dois anos Cláu
dio faz capas de livros de histó
ria, português, geografia, além 
de relatos de viagem e romances 
históricos. Seu desenho apre
senta a diversidade de traços ne
cessária a tantos assuntos 
diferentes, sem contudo perder 
a unidade que personaliza seu 
trabalho. 

Em 1988 ele fez a Série 
Casa Amarela, com Lilian Sy
priano, começando então a pro
fissionalizar-se como ilustrador 
de livros infantis. Seu desenho 
nesta série tem um traço que o 
aproxima muito da revista em 
quadrinhos. 

Cláudio não gosta de tra
balhar com computadores. Ele 
acha que pode ser mais criativo 
do que uma máquina e se diver
te colocando suas idéias num 
papel, usando apenas seu talen
to e seu esforço, além do lápis, 
do pincel e das cores. Para ele, a 
criança é inteligente e gosta de 
textos e desenhos bonitos. 

Toda vez que Cláudio preci
sa desenhar uma menina morena, 
ele pede à sua filha V aléria, de 14 
anos, para posar como modelo. 

Quantos livros ele já ilus
trou? Mais de vinte. Entre eles 
estão: O gato de botas (Ed. FTD), 
Branca de Neve (Ed. FTD), Liga 
pra mim e Amiga invisível (Ed. 
Formato e Lê), Mariana, Eduar
do, Dora, Marcos, Olavo e Fran
cisco, todos de Sônia Junqueira 
(Ed. Formato) e Eu e minha lu
neta, que ele próprio escreveu 
(Ed. Formato). 

E então? Vamos mergu
lhar nas ilustrações do Cláudio 
Martins? 

BERNADETE 



ENTREVISTA DAS CRIANÇAS DA BIBLIOTECA COM CLÁUDIO MARTINS 

1) Você sempre morou em 
Belo Horizonte? 

CM) Não. Eu nasci em Juiz de 
Fora e só vim para Belo Horizonte 
em 1971, quando comecei a estudar 
desenho industrial na FUMA. De
pois disso, já morei em São Paulo e 
em Ouro Preto. 

2) Você tem de estar inspira
do pa: - des -Lh "' 

CM) Eu não acredito em ins
piração. Por isso, a qualquer mo
mento posso me sentar diante da 
prancheta que o desenho sai. É uma 
questão de esforço e concentração. 

3) Há algum fato engraçado 
na sua carreira que você possa nos 
contar"' 

CM) Há, sim. Certa vez· uma 
editora me pediu para fazer uma 
capa para um livro chamado A 
Guerra dos Emboabas. Eu achei que 
era estória de índios e pus muitos 
índios na capa. Naturalmente, o 

editor recusou o meu desenho, pois 
a estória não tinha nada a ver com 
índios. 

4) O que mais o preocupa no 
seu t .. ah"l}oJ 

CM) Acho que é o fato devo
cês lerem um livro muito rapida
mente. A gente fica muito tempo 
fazendo um livro para crianças e 
elas ficam muito pouco tempo com 
o livro nas mãos. Por isso, tento 
fazer um desenho que vocês pos
sam ler mais devagar, descobrindo 
a cada manuseio um detalhe aqui, 
uma sutileza acolá. 

5) Fale um pouco do livro que 
voe~ nes'Uo 0 scre"''"' e ilustrou 

CM) O nome do livro é Eu e 
minha luneta. Primeiro escrevi a estó
ria Depois, itustrei. Peixei o título 
para o final, por achar que é o que 
menos importa neste processo todo. 
O livro fala de dezoito janelas e de
zesseis horas de um dia. Cada janela 
nos conta uma estória diferente. Bemadete 
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ANTÔNIO BARRETO : PAPO DE ANJO 

O autor mineiro (da cidade de Pas
sos) lança sua isca. E zás! Você, meu que
rido leitor, é fisgado com suas brincadeiras 
de anjo. Gente grande vira criança, no céu, 
no ar, na terra, na gaiola ou no aquário. 
Maroto, Antônio Barreto deixa a dúvida 
para você: 

Ser menino ou ser poeta? 
Na casa do poeta há de tudo: o prín

cipe que era um sapo, bicho pororoca, pa
pagaio, pulga, peixes, pássaros, 
leão-preguiça, meninos e meninas, algo
dão-doce, sorvetes, cometas e astronautas. 

Com seus 32 anos de idade, ele, Gra
ça, sua mulher, que sempre participa des
sas aventuras através da poesia, e sua filha 
Larissa, habitam um mundo que é livre e 
divertido, um verdadeiro circo sem lona, 
onde todos pintam o sete. Um mundo de 
fantasias com fadas dorminhocas que 
usam iscas mágicas para pescar seu cora
ção, leitor (e o meu também). Aí tudo é 
possível: a lua de óculos, a bruxa s_upersô
nica, o anjinho mulato, chamado Icaro. O 
anjo brinca, ri e diz, muito engraçado, re
petindo as palavras encantadas de Henri
queta Lisboa, outra autora de papos de 
anjo como esse: 

18 

Menino só meia hora 
Passarinho toda a vida. 

Depois, bate as asas de luz, fofocando: 

- Minha gente, vamos pro céu, 
que evém chuva-de-giz. 

Lá vamos nós correndo atrás dele ... A 
língua de fora ... De repente, avistamos algo: 

Olha lá naquele livro 
o Bicho Pororoca 
com escova de elefante 
penteando uma minhoca! 

O anjo, com uma cara gozada, per-
gunta: 

São Salomão era um são salaminho 
ou São Balalão era um sã.o balãozinho? 

De conversa em conversa, de papo em 
papo, o anjo resolve passar as férias no Ja
pão. E o poeta que faz? Ele fala distraído, 
sonhador do menino e seu poema. Antes de 
ir embora escreve pra gente os nomes de 
seus livros. A professorinha lê no quadro: 

Tem um avião lá fora. 
A noite é um circo sem lona. 
Isca de pássaro é peixe na gaiola. 
A lua no varal. 

Menino muito tímido, o poeta cres
ceu e continuou a inventar palavras tam
bém para os adultos que sabem sonhar. 
Opa! Lá vem o papo de anjo outra vez : 

É que o menino, Poeta, 
já era a própria poesia! 

Ilza 



ANTÔNIO BARRETO: O MENINO E O POETA 

Entrevista/Organização textual: Ilza Matias de Sousa 

- Antônio Barreto, quem é 
você? 

- Sou poeta e nunca deixei de 
ser menino. Nasci na cidadezinha 
de Passos, Minas Gerais, em 1954. 
Nadei pelado, cacei passarinho, an
dei a cavalo, tirei leite de vaca, tro
quei figurinhas, briguei bastqnte, 
me apaixonei muitas vezes, sonhei 
acordado, rezei escondido, fiz mui
tos pecados. 

- Como surgiu o escritor? 

-Quem sabe? ... Desde peque-
no, eu gostava de inventar pala
vras. Poesia é invenção de palavras, 
não acha? O escritor surgiu em 
mim principalmente de uma neces
sidade muito grande de me comu
nicar com as outras pessoas, com o 
mundo, e colocar para fora minhas 
fantasias e pequenas verdades. 

- Barreto, você é um dos pou
cos escritores nacionais que tem se 
dedicado à poesia para crianças e 
adolescentes. O que pensa disso? 

- Há realmente uma grande 
carência de poesia destinada a esta 
faixa de leitores. Mas eu, pessoal
mente, tenho descoberto que há 
também um público fiel, que gosta, 
compra, lê, curte, discute, relê e 
dorme com o livro debaixo do tra
vesseiro. 

- Que recado você mandaria 
para as crianças? 

- O recado mais lindo do 
mundo: 

Seu coração é uma gaiola 
onde me aninho 
pra saber quais os segredos 
do seu canto. 



Falou em malandragem, lembro-me logo da figura estilizada do 
Zé Carioca: papagaio brasileiro, americanizado por Walt Disney há 
mais de cinqüenta anos. E a malandragem da boa sempre foi bem 
tratada por todos os quadrinistas; basta lembrar o Cascão (escapando 
muito malandramente de tomar banho), ou o Mineirinho Comequieto, de 
Ziraldo,. malandro sensual que a todo instante depara com situações 
delicadas - as quais deixam clara aos leitores uma crítica sutil do autor 
a respeito da hipocrisia (paradinha pra consultar o Aurélio) do relacio
namento social deste fim de século. 

É uma verdadeira miscelânia de malandragem que descobrimos 
quando nos deliciamos com a leitura de gibis: malandro ou honesto, 
ágil ou super-inteligente, esperto ou mormacento, todos os tipos e 
personagens estão nos quadrinhos, interpretando a realidade e inven
tando a ficção. Por ter tal mistura de verdades e sonhos, de tempo e 
espaço, os quadrinhos são chamados de Arte do Século, pois exigem do 
quadrinista o exercício de muitas habilidades artísticas (desenho, texto, 
criatividade e humor) como se ele fosse um diretor de cinema. 

Nós, da GIBITECA, temos a maior alegria em apresentar aos 
leitores de todas as idades nossa coleção de malandros, matutos, astu
tos, vilões em cena com heróis, mocinhos e salvadores da pátria - tudo 
registrado na 4ª D.P. da BPIJBH. 

Venha se aventurar, brother! ! 

Antbmo Liobbo 

Gobbo, responsável por termos uma fantástica Gibiteca, atuou conosco até 
agosto. Agora, vem eventualmente, pois está envolvido em outros trabalhos. Obri
gadíssimo, Gobbo! 



Para iniciar o nosso papo, queremos dar vivas aos usuários da 
Biblioteca, especialmente aos novatos, já que as inscrições e emprésti
mos estão indo de vento em popa! E para o usuário ausente, aquele 
abraço saudoso ... 

Pois é, pessoal, o jeito é a gente agitar o pedaço como puder; ficar 
de bem com a vida, mergulhar, ir fundo nas coisas que nos fazem 
felizes, certo? Nós agitamos o nosso pedaço, procurando oferecer ao 
público o que há de melhor em programações culturais e artísticas. 

• Aqui, sempre dá pé fazer um check up da área cultural da cidade e ficar 
por dentro do que você anda perdendo, hem, mané?! 

É exatamente nesta lacuna que se encaixa uma boa leitura, um 
filme, uma música, uma exposição, incrementando suas horas de folga. 
V amos às dicas: 

• Rip Van Winkle (Washington Irving); O Livro da Berenice Goão 
Carlos Marinho); O que devemos saber sobre os animais de antigamente 
(Luiz Fernandes); A velhota cambalhota (Sylvia Orthof); A droga da obe
diência (Pedro Bandeira); Quem manda em mim sou eu (Fanny Abramo
vich). Livros pra você se esbaldar em c~a, no elevador, depois do 
almoço, na sauna (seca, hem?). 

• Querida, encolhi as crianças (Walt Disney); Willow na Terra da 
Magia (Columbia Pictures); A bela e a fera (Walt Disney), filmaços que 
alimentam sua fome de cinema. 

• Gilberto Gil, Caetano e Beatles são os preferidos da parada 
musical deste mês. 

Esses e muitos outros livros, filmes e discos estão na Biblioteca 
esperando pelo seu bom gosto! ~ 
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A BPIJBH lança, para realização em dezembro e janeiro/ 93, o 1 Concurso Fotográfico com 
o tema: Trecos e cacarecos, as coleções que eu tive!, aberto a interessados com até 17 anos. 

Cada participante poderá concorrer com apenas um trabalho contendo o máximo de três 
fotos, em cores ou preto e branco, no formato 10 x 15 cm por foto, acompanhada por um 
texto-legenda explicativo. 

O material deverá ser enviado à Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, R. 
Carangola, 288 - Santo Antônio - 30.3.1a-240 - Belo Horizonte/MG, até o dia 31 de janeiro de 1993 e o 
resultado do Concurso será divulgado no dia 06 de março de 1993. 

Os três melhores trabalhos receberão, cada um, o prêmio de Cr$ 300.000,00, a ser entregue 
no dia 06 de março de 1993, sábado, às 10:30 horas, na BPIJBH, quando será aberta a exposição 
com a participação de todas as fotos concorrentes. 

As fotos vencedoras serão publicadas na LER-D-LERO 5. 

CHARADA: Todos os desenhos de cada página pertencem a um mesmo grupo de palavras 
- terminações iguais. Com exceção de dois desenhos: um referente ao grupo de palavras da página 
anterior e outro da posterior. 

Vencedor: Sara Rochael Mendes • Prêmio: 20 livros incríveis 

Alex Sandro Souza da Paz 
12 lugar: Pablo ltabirano Gomide Sevilha 

Prêmio: 1 livro Hai-Kai Balão, de Maria da Graça Rios 

1) Ornei Nunes Neto 
2) Bruno 

3) Eduardo 

Denise e Valéria 
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Gente, 
Gostei de vocês e queria fazer uma pergunta: como entrar para a Biblioteca? 
Joana - 2il série - Escola Educ 

Joana, 
É muito fácil se inscrever na BPIJBH. Para receber o cartão de leitor, você precisa 

apenas de: carteira de identidade e comprovante de endereço. Os menores de 14 anos 
devem estar acompanhados por um responsável (adulto) no ato da inscrição. 

Foi super interessante saber como são feitos os livros e ver, de perto, os originais, 
arte final, fotolitos, chapas, provas de cor e tudo que a Maria Luísa nos mostrou. Gostei 
muito do filme O baú das histórias que vimos na sala de vídeo. Quero saber se tem coisa 
nova na Biblioteca. 

Abraço do José Alberto 
s• série - ColégiQ Providência/ Mariana 

É claro que temos muitas novidades, José Alberto! Venha conhecer nossa 
Gibiteca, escolher livros e filmes, bater papo com escritores e inscrever-se numa das 
oficinas de verão, que vão de escultura em pedra sabão até bordado e tricô, passando 
por criação de estórias e livros, pintura, modelagem, brinquedos de sucata, papier 
maché ... 

Visitei a Biblioteca e amei! Queria saber como fazer para entrar no grupo de 
teatro. 

Izabella - 4• série - Instituto Padre Machado 

Mais uma atriz à vista! Muito bem! Dê uma chegada na Biblioteca e inscreva-se 
na oficina de teatro com a professora Cida. 

Adorei o passeio na Biblioteca. Vocês são muito gentis. Gostei muito da estória 
que o Afonso contou. Foi mais do que legal conhecer esta biblioteca chocante. As salas 
que tem aí são super legais. Eu gostei mais foi da sala dos fantoches que a Reni mostrou. 

Beijos, Clarice 
32 período - Escola Balão V ennelho 
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