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Oi, gente! 

Este número da LER-0-LERO traz para vocês um pouco do mundo mágico das 
coleções. Muito colecionador importante começou essa aventura na idade de vocês. Vocês 
conhecem algum colecionador famoso? Eu conheço o Elton John, que coleciona chapéus, o 
Rubens dáudio Casali, que coleciona selos, o Pacifico Mascarenhas, que coleciona carros. 
Eu mesma, não menos famosa na vizinhança, quando criança, tive uma bela coleção de 
flâmulas. Meus colegas viviam lá em casa e adoravam ficar olhando aquelas bandeirinhas ... 
Cumprindo uma das propostas da nossa revista, que é a de abrir espaço para novos autores 
e ilustradores, a LER-0-LERO traz também a história Ninho de Passarinho, da jornalista 
Christina Lima, inaugurando a sua profissão de autora de histórias infantis. Nas seções 
Ilustrador do mês e Autor do mês, um pouco do trabalho da premiadíssima ilustradora 
Marilda Castanha e de Lino de Albergaria, grande autor para crianças e jovens. Enfim, 
convidamos vocês a um mágico mergulho no mundo encantado das coleções, a curtirem 
muitas brincadeiras através do número 5 da sua LER-0-LERO. 

Divirtam-se e até a próxima! 

Elisa 
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INHO DE PASSARINHO 

Como foi ou quando começou, acho que 
ninguém lá de casa viu ou notou ... 

No meu quarto existe uma sacada, de onde 
se vê a rua, as pessoas, os meninos brincando, 
ônibus e carros passando. 

Na sacada tem dois pés de buganvília, um 
rosa e outro vermelho que, quando floridos, 
fazem a casa ficar alegre, bonita e colorida. IS 

A sacada do meu quarto tem um beiral e e · 
nele, um dia, sem ninguém notar, foi construído ...;r 
um ninho de rolinha. 

Elas vinham sempre brincar no jardim, V 
comer sementes ou farelos e acabaram 
construindo um ninho. 

A rolinha-fêmea ficava três semanas 
chocando os ovinhos e o macho, um pouco 
distante, como quem vigia, ficava observando, 
atentamente, até os filhotinhos nascerem. l ) 

Um dia os ovinhos se quebraram e a 
mamãe-rolinha, com todo seu amor natural, 
cuidava de seus filhotinhos, trazendo comidinha 
e dando-lhes no bico . 

..,__, _________ l ~ 



Esta proteção e cuidado durava até os 
f ilhotinhos crescerem um pouco, as peninhas 
cobrirem todo o corpinho e saírem voando. 
• Na sacada do meu quarto, eu observava 
tudo e, às vezes, até amizade fazia com as 
mamães-rolinhas. Elas me deixavam aproxim_ar 
e ver bem de pertinho os seus filhotinhos. 

;Não foi uma rolinha só que ali morou ... 
foram várias. Na minha casa existe um ninho de 
passarinho onde várias rolinhas já estiveram 
para chocar seus filhotinhos. 

Depois que as rolinhas-filhotes cresciam e 
abandonavam o ninho, demorava mais ou 
menos três semanas a um mês e, quando 
reparava, olha outra rolinha ocupando o ninho 
para chocar o seu filhotinho. 

Numa certa noite, um gatinho arteiro e 
muito danado descobriu o ninho de passarinho. 

E na maior cautela, agilidade que somente 
os gatos possuem, avançou sobre o ninho e 
comeu os passarinhos. 

A partir deste dia, nenhuma rolinha quis 
mais chocar seus avinhas no ninho lá de casa. 

Christina Lima é jornalista; há vários anos assina a coluna Fora de Cena, sobre cultura.. aos 
domingos, no jornal Estado de Minas. Casada, mãe de 3 filhos, sempre gostou de inventar histórias 
para eles. Ninho de passarinho foi uma delas. 
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No mês de julho, a Biblioteca viveu no mundo do Faz-de-conta ... 

A meninada, na primeira 
semana de férias, teceu 
figurinhas e bichinhos de feltro 
que pulavam das histórias para a 
fantasia do teatro. Um barato!!! 
Todo mundo de agulha e linha na 
mão ... 

Enquanto No Reino das 
Brincadeiras, a emoção 

.estimulou o arranjo especial das 
palavras, combinando som e 
rima, fazendo surgir poetas de 
verdade. 

E deu funk na cabeça ... A 
oficina da Biblioteca foi um 
sucesso ... Música alta, muita 
gente dançando e até pedidos de 
bis! 

A segunda semana foi 
dedicada à criação de bonecos de 
dedo, de fazer inveja até ao 
Bonequinho Doce e à Bonequinha 
Preta. Surgiram personagens, 
nossos conhecidos: Três 
Porquinhos, Lobo Mau, galo, 

cachorro e muitos outros. A fama 
da oficina chegou aos meios de 
comunicação e a TV Minas 
registrou a alegria do pessoal. 

Para encerrar o mês de 
férias, a oficina do Pata:ti-Patatá 
movimentou o espaço com lindos 
bonecos de balão. Era jornal de 
cá, cola de lá, tinta, panos, contas, 
démdo vida a cenas de aventura, 
amor e terror, escritas pelos 
inúmeros mini-artistas que 
estiveram conosco. 

Som, dedões e dedinhos, 
bolas e balões rolaram e 
desenrolaram as férias . E o que 
podia ser mentira virou 
verdade! 

E se você não quiser dormir 
no ponto e hibernar dentro de 
casa, prepare-se, pois as 
próximas férias estão aí, batendo 
em sua porta. Informe-se já sobre 
as oficinas de janeiro, aqui na 
Biblioteca, fone: 228-5180. 

Heliana 



Incrível é entrar na aventura 
do homem, viajar ah·avés do tempo 
e conhecer melhor as lutas e 
descobertas que fazem parte da 
história do nosso país. 

Livros super-legais da Coleção 
O Cotidiano da História, Ed. Ática, 
estão aqui pra você. Embarque 
nessa!! 

E pelas bandas do Oriente! 
Malba Tahan, escritor bra

sileiro, é mesh·e em contar histórias 
prá lá de Bagdá, que falam das 
h·adições e lendas orientais. 

O homem que calculava, A caixa 
do futuro, Maktub!, Lendas do deserto, 
Céu de Alá, Lendas do povo de Deus ... 
uma coleção pra ninguém botar de-
feito - Ed. Record. 

E por falar em coleção, outra quentíssima é a da Bruxa 
Onilda, Ed. Scipione. 

A senho'ra Leonilda Caldeira, personagem titular e 
assombrosa das obras, não é desse mundo! Com simpatia e 
muito humor, vive de aprontar estripulias e bmxarias. E 
mais! A danada, viúva como está, ameaça se casar 
novamente ... Alguém se candidata? 

Cacá e Reni 

o~ 
da'BRUXA 

OMILVA 

.. 
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· Você gosta de ler quadrinhos? Então vamos ver se você conhece 
bem os personagens de gibi. Não vale colar, hem! 

1- Entre esi>a turminha, qual deles sempre usa sapatos? 
a) Mônica c) Magali 
b) Cebolinha d) Cascão 

2- Qual dessas afirmativas está correta? 
a) Horácio é mudinho c) Hiro é primo de Chico Bento 
b) Piteco é um solteirão d) Bugu é o cão de Franjinha 

3- Para quem Luluzinha está sempre contando histórias? 
a) Bolinha c) A.'linha 
b) Careca d) Alvinho 

4- O que o cozinheiro do quartel do Recruta Zero tem tatuado no 
braço? 
a) um coração c) uma flecha 
b) uma caveira d) uma águia 

5- Qual o prato predileto do Pedrão, amigo de Zé Carioca? 
a) lazanha c) feijoada 
b) pizza d) frango assado 

o- Quem é o chato que, além de sortudo, vive cantando a Margarida? 
a) Patacôncio c) Peninha 
b) Sortêncio d) Gastão 

7- De onde vem os poderes r o Superpateta? 
a) de uma fórmula do Prof. Pardal c) do superamendoirn 
b) da superbanana d) do anel mágico 



AGORA VEJA SE CONSEGUE SAIR DESSA: 

O Peninha se enrolou todo quando estava escrevendo uma 
matéria para o Patada, jornal do Tio Patinhas. Quem sabe você 
pode ajudar o nosso amigo desastrado? É só descobrir as letras 
que foram trocadas ... 

Pat#pol<s foi invadid+ por ?xtra-terr?stres! Nem a p#lícia s+be o que faz?r. 
T#da + pop*lação ?stá desesper+da. M*ita gent? já pens+ em v<ajar p+ra o*tra 
c<dad?, b?m l#nge daqu<. Eu +cho que t+mbém vo* d+r no pé ... 

O pessoal da Biblioteca manda mil beijos para uma tchurrna muito especial 
que trabalhou conosco: Ana Maria Carneiro, Cida Falabella e Ilza Matias de Sousa. 

Campanha de BOAÇÃO 
A Biblioteca está organizando a sua Brinquedoteca. Sua, nossa, de 
todo mundo ... 

Faremos uma big campanha para arrecadar brinquedos, 
brincadeiras e etc. Se você puder contribuir fale conosco, ok? 

Kelley 
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Meio ambiente é a própria 
natureza, o lugar - também co
nhecido como habitat - onde os 
seres vivem. 

A natureza vem construindo 
os equilíbrios naturais ao longo de 
centenas de milhões de anos e os 
seres vivos foram se adaptando ao 
seu meio (terra, água e ar), sobre
vivendo - como é o caso das for
migas que habitam a Terra há 250 
milhões de anos - ou desapare
cendo por completo (você já viu 
algum dinossauro pastando no 
seu quintal?). 

Atualmente, o Brasil possui 
uma flora e fauna muito ricas, 
principalmente na Região 
Amazônica, mas você não pre
cisa ir tão longe para conhecer al
gumas de suas espec1es ... 
Programe um final de semana 
com a família ou urna turma de 
amigos para visitar o Jardim 
Zoológico e sua fantf:.stica 
coleção de animais. 

Se preferir, dê um pulo no 
Horto Florestal do Bairro 
Betânia e descubra plantas raras, 

.... 
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esquisitas, imponentes, estrangei
ras, típicas, ornamentais e 
frutíferas ... (nossa, olha ai uma 
coleção de adjetivos!). Com 
jeitinho, você pode até descolar 
urna mudinha para plantar na 
sua rua ou em casa. Além disso, 
esses locais detêm informações 
sobre a importância de se preser
var a flora e a fauna em seus am
bientes e em suas relações com os 
seres humanos. 

Quem é bastante curioso ar
ranja ainda um tempinho pra 
visitar o Museu de Ciências 
Naturais da PUC/MG, famoso 
por sua coleção de animais em
palhados ou a Fundação 
Ezequiel Dias, colecionadora de 
animais peçonhentos (cobras, es
corpiões, aranhas, etc), importan
tes para a pesquisa e a produção 
de soro. 

A família vai perder esta? 
Combine, também, com a profes
sora e faça com sua turma uma 
excursão-safari pela selva de Belo 
Horizonte. Não vai ficar pedra 
sobre pedra, hem? 

Dida 

... /o\ .. 



Os alunos das 6ª, 7ª e 8ª senes da Escola Santo Tomás 
de Aquino também participaram corno colaboradores desta 
Revista. Dos contos produzidos, a partir do terna Coleções, 
selecionamos os melhores trechos. 

Sonhei um dia com uma coleção de luas. Más só existia uma 
próxima a mim. E mesmo essa, linda e mistedosa, cada dia se revelava 
âe uma maneira diferente. Nunca pude entender ou descobrir o seu 
segredo. Não a descobd, não pude colecioná-la. Mas meus olhos ainda 
guardam sua imagem pelas grndes do meu pequeno mundo. Aquele 
reflexo iluminava minha alma. 

Logo depois, vieram os selos. Menino adorava! Possuía os mais 
variados, os mais valiosos e os mais 01iginais! Eram tantos, mas tantos, 
que ele não conseguia organizar tais belaades! De tanto lidar com selos, 
Me1úno cansou. Guardou todos (assim como as moedas) e paitiu para 
outra coleção: flores. Como eram lindas, meu Deus! Flores azuis, 
prateadas, verdes, listradas, secas e molhadas. 

Em pé, no tempo agora, ela observa as conchas da sua coleção e 
acredita que é conjunto de emoção e sentimentos. Sua coleção é sonho 
e resposta. Não existem mais perguntas. Só crença, fé e verdade. O 
espúito renasce, coleção de caminhos e trilhas. Vida explodindo, sopro 
de esperança. Coleção de conchas e fantasia. 

O senhor trazia nas mãos uma coleção de fotos de coleções 
diferentes, tinha fotos de coleções de flor, de selos, de insetos, de 
esqueletos e mais um monte. Além disso, ela não tinha sido feita só 
pai·a o concurso, porque as fotos tinham datas de anos atrás. 

Ofegante, contei a minha história e, evidentemente, não 
acreditaram. Lembrei. Fomos para o meu quarto. Abd minha mochila 
e lá estava: minha coleção de objetos extra-ten-estres ... 
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VOCÊ CONHECE A 
M A R 1 Q U 1 N H A? 

~( ~ Não? Pois então vou contar uma história. 

10 

Belo Horizonte, 1896. Mariquinha pertencia ao Conde de 
Santa Marinha, um dos empreiteiros que participou da construção 
da cidade. Mariquinha? Sim, uma locomotiva maria-fumaça, usada 
no transporte do material de construção da pedreira Padre Lopes 
até o Palácio da Liberdade. 

É claro que você não viu a Mariquinha passar apitando e 
soltando fumaça, dirigida pelo maquinista João Machado Costa. 
Mas pode vê-la agora. Onde? No Museu Histórico Abílio Barreto 
(homenagem de 1959 a seu organizador e primeiro diretor). Ela 
está lá, pretinha e silenciosa, num recanto cheio de árvores, 
encantado pelo som de grilos e cigarras. Dá até pra pensar: será 
que não estamos em outro tempo, quando aqui existia o Curral 
Del Rey? 

A sede do museu, na rua Bernardo Mascarenhas, sem nº, 
bairro Cidade Jardim, é o antigo casarão da Fazenda do Leitão, 
construído em 1883 por Cândido Lúcio da Silveira que, mais tarde, 
vendeu a fazenda para o Estado. Em 1940, a Prefeitura adquiriu o 
direito de posse e o então prefeito, Juscelino Kubitschek, 



determinou o tombamento do casarão pelo patrimônio histórico. 
Escolhido para sede do Museu Histórico de Belo Horizonte, teve 
sua inauguração em 18 de fevereiro de 1943. 

Além da Mariquinha, você vai conhecer o último bonde que 
trafegou na cidade, na década de 60, um engenhoso 
relógio-cafeteira que despertava quando o café ficava pronto e uma 
variada coleção de peças de mobiliário, objetos decorativos, 
documentos, maquetes, arte religiosa, fotografias, pinturas, 
esculturas e utensilos ligados à memória de BH. 

O Museu Histórico Abílio Barreto está aberto diariamente 
(exceto às terças-feiras - fechado para manutenção), de 10:00 às 
17:00 horas. Visitas de escolas podem ser marcadas com a Grace 
ou Neuma, pelo telefone (031) 296-3896. 

Vá até lá, sonhe com a BH de outras épocas, registre o que 
você achou interessante ou faça um desenho e envie para nós 
montarmos uma exposição com os melhores trabalhos, por ocasião 
do aniversário da cidade. O museu tem uma coleção para gênio 
nenhum botar defeito. 

Maria Luisa 
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Será que o Zebedeu enlouqueceu? • Su~ rasA. está um caos, olhe só! • Aju ª n Zebedeu a organizar a bagupç r separar suas coleções . . , --
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Você já pensou em colecionar cheiro de mato, 
vôo de passarinho ou simplesmente pensamento? 
Veja o que a poeta Roseana Murray, no livro 
Classificados poéticos, gostaria de colecionar ... 
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Colecionador de cheiros troca 
um cheiro de cidade 

por um cheiro de neblina 
um cheiro de gasolina 

por um cheiro de chuva fina 
um cheiro de cimento 

por um cheiro de orvalho no vento. 

Troco um passarinho na gaiola 
por um gavião em pleno ar 

Troco um passarinho na gaiola 

-· 

~ -- por w11a gaivota sobre o mar / 

/ 
_ Troco um passarinho na gaiola [ ' =- - por uma andorinha em pleno vôo 

' <:;J Troco um passarinho na gaiola / } ~ 
..;...- por uma gaiola aberta, vazia ... 

/ Roseana Kligerman ,Murray nasceu e sempre \ ~ f morou no Rio de Janeiro. E casada e mãe de 2 filhos. / J 
..._ ~ Sua profissão: poeta. Publicou vários livros de poesia 't.: 

\ para crianças e jovens, encantando nossos corações. \ 

'y ,/ Ana Maria ( ( 

.,,,. í - l 
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Que o Tio Patinhas coleciona moedas e 
cédulas? Tudo começou com a moedinha n2 1, 
que foi a primeira que recebeu pelo seu 
trabalho, guardada a sete chaves, para sempre 
lhe trazer sorte e multiplicar sua fortuna. 

• Que um amante de carros antigos aqui de Minas é 
o dono da 2i! maior coleção do pais? Seus velhos 
carros, todos muito bem cuidados, como o Packard 
Super Eight, 1937, podem contar muitas histórias ... 
Para você ter uma idéia, esse modelo já levou muita 
gente interessante, como Kubitschek e até o rei 
Leopoldo da Bélgica. Alguns carros que se destacam 
para os colecionadores são: o Lancia, 1932 - Itália, 
usado em filmes de gangster e o Cadillac, 1953, com 
uma tecnologia sofisticada e avançada até para 
carros a~uais. 

Que nas regiões quentes, os colecionadores de 
conchas costumam enterrá-las na areia por 
alguns dias, para que as bactérias façam todo 
o serviço de limpeza? Também usam 
colocá-las num congelador, já que o frio 
intenso· amolece e decompõe os tecidos. E para 
não perder o brilho e a beleza das conchas, os 
experts passam sobre elas algodão umedecido 
com óleo mineral. 

• Que existem colec10n<.. fores de cascavéis, jararacas, 
jibóias e cobras corais? A criação desses animais é 
feita para fins de pesquisa e comercialização da pele, 
carne e \ e1wno. E o mais interessante é que até os 
o:.sos das cobras podem ser aproveitados para criar 
jogos <lo tipo monte você mesmo. 

Belkiss, Sandra e Vania 
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MARILDA CASTANHA 
ternura e ousadia na criação 

Se você acha que uma pessoa 
dócil é sempre submissa, pode se 
surpreender com Marilda Castanha. 
Ela é uma ilustradora de primeira 
linha, que consegue conciliar a busca 
de caminhos novos com a meiguice 
de uma boneca de porcelana. Diz ter 
herdado isso da mãe, que considera 
JOVem e doce aos 66 anos de idade. 
Marilda tem apenas 29 anos, mas 
suas idéias sobre arte e criação 
denotam uma maturidade de quem 
vive na inquietude da dúvida e da 
indagação. 

Aos 21, ela foi para Carajás, 
lecionar para o 22 período, por um 
ano. Esse contato direto com a 
infância, alfm de outros, certamente 
aguçou sua sensibilidade acerca dos 
desenhos que fazia, como amadora, 
para crianças. Voltou para BH 
porque não podia resistir ao impulso 
de dedicar-se às ilustrações. Acredita 
nelas como uma forma de liberdade. 
De repente, ela se expõe na falta de 
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limites, rompendo molduras e 
criando focos que extrapolam os 
limites da página. 

Veja só o que ela faz em Pula, 
gato, da Ed. Vale Livros: age como se 
tivesse uma câmara fotográfica na 
mão. Numa página, um dose; noutra, 
o distanciamento da observadora. Em 
tudo isso, existe a influência do 
cinema - uma paixão para ela. Pular 
cenas fica, então, permitido, para que 
o dinamismo do texto de imagens se 
faça. de forma a causar, no leitor, o 
impacto da cena inesperada - repleta 
da criatividade e da sutileza da 
artista. Esse livro, em que o gato sai 
de um quadro para criar uma outra 
história (a personagem passa à 
condição de criadora), valeu à 
Marilda Castanha o Prêmio Estímulo 
do Concurso NOMA do Japão, em 
1992. 

Essa inventiva ilustradora faz 
da tinta um jogo de faz-de-conta. Do 
borrão inicial, nasce uma figura 



desconhecida para ela. A arte tem a 
ver com o acaso. Marilda acompanha 
as transf armações d~ tinta se 
espalhando sobre o papel e, a partir 
daí, começa a sua criação. A aquarela 
provoca a mancha e puxa as cores, 
algumas precisas, outras imprecisas. 

No acaso das cores e das 
formas há, sempre, uma pergunta 
que ela procura expJorar. Assim, 
seu desenho não se fecha. Abre-se 
para as interpretaçõei múltiplas dos 
leitores, de tal forma que cada olhar 
o reconstruirá de maneira especial. 

Quando quer ser incisiva, usa o 
grafite. Com ele, consegue ênfase e 
complexidade. Brincar com os 
materiais lhe oferece possibilidades 
diferentes de invenção. Anda 
fazendo colagens, trabalhando com 
lápis e outras coisas mais. A questão 
está em reinventar o mundo de modo 
a agradar os olhos do leitor. Está, 
também, em recontar o texto de 
forma criativa, pontuando-o de 
maneira a fazer com que o leitor 

possa encontrar na ilustração uma 
história à parte. 

Casada com Nelsinho, também 
ilustrador, tem nele o companheiro e 
o carinho que a ajudam a criar mais 
e mais na nova casa que montaram 
em Santa Luzia (MG). 

No trabalho de Marilda 
Castanha, é preciso ressaltar o seu 
esforço no sentido de passar ao leitor 
o melhor de sua experiência. Ela vê 
e imagina muitas coisas, mas faz uma 
cuidadosa seleção do que vai oferecer 
aos seus leitores. 

Confira alguns dos livros que ela 
ilustrou: A verdadeira história da 
estátua, de Cecília Vasconcelos (FTD); 
Q_Ravão do abre-e-fecha, de Ana 
Maria Machado (Melhoramentos); 
Cabeça-de-vento, coração atento, de 
Santuza Abras (Formato); O P.arggg, 
de Maria Dinorah (Moderna); Dedo 
mindinho, de Ana Maria Machado (Ao 
Livro Técnico); Alice no metrô, de Lino 
de Albergaria (Lê), Pitang~ 
vagalumes, de Maria Dinorah (Lê). 

Bemadete 
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Lino de Albergaria - um autor de artes mágicas 

Belo Horizonte, novembro de 1993. 

Querido leitor; 
Você há de dizer: - quem é essa que me chama de querido? 
Eu sou uma leitora encantada com os sonhos, as histórias, os 

personagens (elfos, duendes, gnomos, meninos travessos). de um 
autor que faz de seus livros uma Casa encantada. Esse autor é Lino 
de Albergaria, mineiro de Belo Horizonte, nascido em 24 de abril 
de 1950. 

Convido-o a participar comigo da companhia desse autor que 
escreve com o olhar de criança. O mesmo olhar amoroso com que 
- eu sei - você vê o mundo, os amigos, as brincadeiras e as coisas. 

Onde se realizará esse encontro? Na casa do autor, construída 
com paredes de espelhos. Leia Tangolomango (Ed. Miguilim) que 
você encontrará a porta de entrada dessa casa. O chão - você verá 
- é igual a uma tela de cinema onde o autor projeta seus sonhos. 
Um menino e seu anjo da guarda estão aí a postos, esperando-o. 
Abra o livro O sonl10 (Ed. Salesiana Dom Bosco) e poderá caminhar 
no raio da estrela. 

Atenção! Se a noite chegar, os duendes aparecerão na casa, 
fazendo travessuras. No quintal, certamente, gnomos mantêm, sob 
sua guarda, minas e tesouros, árvores e roseiras. Eles habitam o 
interior da Terra e parecem cochichar seus 'segredos nos ouvidos 
sensíveis do autor. Mas outros pequenos e maravilhosos seres 
moram na casa . Elfos de lua andam nos jardins. Espalham nela o 
ar, o fogo, a Terra. Procure nas livrarias, ou nas bibliotecas, os 



belos livros do autor, publicados pela Ed. Melhoramentos, pois 
você encontrará uma coleção com histórias de duendes, gnomos e 
elfos que são verdadeiros tesouros. 

A casa encantada do autor está cheia de livros até o teto. 
Quando a gente abre as portas dos armários, das estantes, volumes 
e mais volumes aparecem como soltos no espaço. Soltemos as asas 
e voemos para apanhar O correspondente estrangeiro (Ed. do Brasil). ·~ 
Você percorrerá também o território de Tantas histórias tem o tempa 
(Ed. do Brasil). · @)a~ 

Falando em percorrer, lembrei-me de um lance delicioso da 
obra de Lino de Albergaria - o da viagem através da imaginação. 
Você pode chamar seu innão mais velho e ler com ele Um outro 
Marco Pólo (Ed. Melhoramentos). A gente se sente feito o viajante 
veneziano, Marco Pólo, que editou O livro das maravilhas para outro 
escrever. Pois é! Lino é também um maravilhado com o espetáculo 
da vida, com as maravilhas do mundo. Para mim, ele é um mago. 
Faz mágicas com sua escrita e seus livros. Acho que você vai gostar 
de entrar nessa aventura conosco. 

Um abraço, 

Ilza 
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rojeto de teatro, na Biblioteca, 
ntes! Só lendo pra crer?!. .. 

a avalanche de ótimas 

Cida e Neuzinha 



Nosso tema deste número é Coleção, você sabe. Então, vamos 
lá: tudo que eu li, vi, ouvi e gostei, agora vou contar ... 

Cada louco com sua mania e cada cacique com seu patuá. A 
Mariana coleciona revistinhas e o Gedeon, moedinhas. Até aí, nada 
pra espantar, mas existe cada coleção difícil de acreditar! 

Janaína coleciona perfumes, 
Mônica coleciona postais, 
Alex coleciona selos 
e a mãe da Míriam coleciona animais 
(ela tem 12 Afegans e diz que ainda quer mais!!!). 

Gente que coleciona bicho e bicho que coleciona gente ... Ops! 
Cada louco com sua i'nania, certo? Cobras e lagartos, aranhas e 
ratinhos em caixetas, caixinhas de cigarro. A Jaqueline tem coleção 
de canetas. 

- Ah, meu pai coleciona gravatas; - acho até que ele é ecologista. 
- O coroa adora uma gravatinha borboleta. 

Wanderley não coleciona nada - ... acho isso uma mancada. O 
Álvaro coleciona cabelos (que horror!). Mas, calma lá! São 
madeixas e cachinhos de namoradas. 

Pois tem de tudo neste mundo de meu Deus! E assim vamos 
vendo cada macaco no seu galho. Ah, o Joel prefere as cartas de 
baralho! E aqui eu me atrapalho: afinal, quem coleciona moedas é 
numismata; quem coleciona selos é filatelista; mas quem coleciona 
gravatas é o quê? - gravatólogo?! E aquele que coleciona cabelos 
é peruquista ou carecólogo?! 

E sobre os livros, filmes e discos que ninguém me disse nada? 
Você já conhece todas as coleções da Biblioteca ou está da pá 
virada? 

Silmara e Roberto 



Palavras. Palavras. Autor, leitor. Carta vai. Carta vem. 

Vanessa Moraes Haddad, da 3ê série do Centro Pedagógico 
Catavento, de São João Del Rei, leu os livros de Ronald Claver e ... 
fez um livro para ele também! Ronald responde, agradecendo. 
Vanessa escreve para ele outra vez. E a carta dela é vencedora do 
concurso Carta a um escritor, promovido pela Câmara Mineira do 
livro e pela Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de BH, durante 
o Encontro Internacional de Lei,tura, realizado em outubro/92 no 
BH Shopping. 

Belô, 6/10/92 

Vanessa, minha querida 

Os livros são feitos de palavras. E palavras são sinais mágicos que 
encantam e seduzem os ouvidos. 

( ... ) Você sabia que palavra nenhuma morre de solidão? Ela tem 
em seu corpo outras palavras. Tomemos a palavra MARIANA. Dela 
podemos tirar: MAR - AR -AMAR - RIMA - ANA ·- ARMA - NAIR -
IR - IRA - RÃ - ARIANA - NARA - MARA RI - MÁ - MARIA - RIA, 
etc, etc. 
E com o auxílio de outras palavras podemos construir uma história, 
um poema. Quem sabe você não inventa uma história a partir desta 
brincadeira? 

Adorei a festa que o Catavento fez. Sua mãe, Lucinha e todos que 
participaram estão de parabéns. Espero outros livros e agradeço 
penhorado o que você fez para mim: LIVROS E MAIS LIVROS. 

Um beijo 
Ronald Claver 



São João dei Rei, 19 de outubro de 1992. 

Caro Ronald, 

Recebi a sua carta e queria te falar que do seu mundo das palavras 
com o nome Mariana eu tirei muitas palavras também como: Mara, Ana, 
mar, ri, ria, etc ... Em quantas palavras posso viajar com Mariana! 

Eu sei Ronald Claver, que o escritor também parece uma criança 
porque inventa muitas palavras. Quando eu era menor, eu 
perguntava a minha mãe assim: - mãe, quem foi que inventou as 
palavras? Ela respondia: - Vanessa, muitas pessoas inventaram as 
palavras, cada um uma palavra ou duas ou três ... Mas eu não 
compreendia e falava: eles deveriam esperar eu nascer e mandar eu 
inventar todas as palavras. Minha mãe ria e eu perguntava: -de que 
você está rindo, mãe? -de nada, mas só que eles não poderiam esperar 
você nascer, muitas pessoas existiam antes de você. 

Ronald, te contei essa história porque achei . muito bonito você 
querer inventar palavras que nem eu. 

Um abraço, 
Vanessa 

É isso aí. Escreva também sobre palavras que você inventou 
ou (re)descobriu. Sobre autores que você leu e gostou. Conte como 
foi sua visita à Biblioteca. Dê sua opinião sobre nossa revista ... 

Maria Luisa 
Setor de Correspondência 

Biblioteca Publica Infantil e Juvenil de BH 
Rua Carangola, 288 - Bairro Santo Antônio 

CEP: 30.330-240 - Belo Horizonte/MG 
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