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Alô, garotada! 

A Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte possui muitas formas 
carinhosas de conversar C<''11 vocês. Uma delas é a LER-0-LERO. 

Por isso, quando vocês sentirem algo diferente no ar, fiquem atentos porque vem LER-
0-LERO por aí. 

Desta vez, a LER-0-LERO 6 traz a música como tema. Já pensaram que delícia?!. .. 

Portanto, vamos a ela! Divirtam-se! 

Abraços, 
MAGGI 

Diretora da BPIJBI l 
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LEOCUNHA 

Orquestra na cidade era coisa rara. André não perdia por nada desse mundo. 
Arrastava o pai, dono de farmácia, e a mãe, dona de casa, pro teatrinho da cidade. 
Duzentos lugares, balcões laterais e acústica até que perfeita prum fim de mundo 
daquele. 

- Corre, pai, que eu quero chegar a tempo de aplaudir a entrada dos músicos! 
A mãe gostava mesmo era de poesia, mas caminhava satisfeita. O pai ia 

desajeitado, a gravata até levantando de orgulho do menino. Não era rico, não tinha 
terras e carro importado feito os Duarte, mas tinha um filho de oito anos que entendia 
orquestra. Sabe lá o que é isso? 

- O que você vai ser quando crescer? - perguntava, querendo escutar maestro 
ou violinista. 

- Eu vou ser eu mesmo - André atrapalhava. 
Os músicos entraram, o maestro em seguida. O menino batendo palma com 

toda força. O maestro respirou fundo, fechou os olhos, levantou os braços e, feito um 
mágico ilusionista, tocou trinta instrumentos de uma vez. André empinou na cadeira, 
emocionado. Conhecia cada nota daquele concerto, em casa o disco estava até risca
do. Allegro no início, depois affettuoso, e allegro de novo, para terminar. Flauta, 
\iolino, \iola, violoncelo, cravo ... 

Mas o que era aquele som estranho, que surgiu de repente, voando perdido pelo 
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teatro, inventando uma absurda oitava nota musical? 
Trém trém trém. .. 
Não era violino de corda desacordada, não era flauta engasgada, não era um -

cravo destemperado. Que som era aquele, meu Deus? 
A platéia, que não conhecia cada nota do concerto, demorou um pouco, mas 

acabou estranhando também. 
Trém trém trém. .. 
Os músicos se entreolhavam, o maestro tentava virar a página, mas a oitava 

nota, intrusa, não parava de tocar. 
O trém trém trém se misturava com a melodia, criando uma sinfonia fantástica, 

de ruídos sobrenaturais. 
- É um grilo! - a mãe do André sugeriu, em voz baixa. - Eu já vi isso 

acontecer. .. __.,~~~~== 
- Num filme?- alguém sussurrou. 
- Não, foi num poema. Tiveram que chamar a polícia pra prender o bichinho. 

Em Minas,' até os grilos amam fazer música. 
Então, de repente, o barulho parou e a platéia inteira escutou a voz do Coronel 

Duarte. 
r, -Alô! 

Pois não era grilo, nem cigarra, nem pernilongo. O trém trém estava saindo era 
do telefone celular do Coronel! O sujeito não desgrudava do aparelhinho nem pra 
assistir ao concerto ... 

E agora, o que fazer? Pedir pro Coronel desligar, quem tinha coragem? O 
homem mandava na cidade. Parar o concerto por causa dele? Bem que dava vontade, 



~~~ • • • 
~ • 

tWYri • ~ • 
t 
~ • ~ ~. -;t,;,,, ~ • • • 

só pra deixar o velho com cara de tacho. Mas e se ele tivesse um xilique e mandasse 
bala na platéia? Não, o jeito era fingir que a oitava nota era invenção de valor. 

E foi isso o que todo mundo ia fazendo. Se não fosse o André, que naquele 
instante empinou na cadeira e· desafiou: 

- Coronel, o senhor me· desculpe, mas o seu instrumento desafina muito nesse 
teatro. 

Seu Duarte encheu o peito. 
- Pois fique sabendo, pirralho, que esse instrumento custa uma nota! 
A orquestra parou, o povo se encolheu obediente. Mas o André emendou. 
- Uma nota? Só se for nota zero! · 
O Coronel arregalou a boca e foi ficando vermelho claro, vermelho escuro, 

roxo, esmagando o telefone na mão. 
Foi o flautista que começou a aplaudir o menino. Aí o \'Íolinos acompanharam, 

o cravo reforçou, o maestro gritou bravo e logo logo a cidade toda estava vaiando o 
Coronel. 

Seu Duarte se levantou num estalo e saiu do teatro batendo o pé e jurando que 
ia mandar bater e prender e demitir todo mundo naquela cidade ingrata ... 

Mas ninguém ligou: isso tudo o Coronel já fazia há muito tempo. Então, em 
vez de morrer de medo, todo mundo voltou pros ·seus lugares. Amanhã o Coronel 
podia fazer o que quisesse com sua nota. Hoje não, era dia de concerto e a cidade só 
tinha OU\'Ído pra sete notas musicais. 

LEO CU"IHA (t\1G) é escritor, tradutor e publicitário. Escreveu, entre 
outros. Pela estrada afora (Atual Editora), O sabiá e a girafa (Nova 

trontein.J, Em boca fechada não entra estrela (Ediouro) e O menino que 
não mascava chiclê (Paulinas). 



dó (mingo as férias acabaram), 
ré (ver os amigos da escola), mi (contam cada 
fofoca!), fá (zero dever todo dia), sol (fica pro 
final de semana), lá (no clube), si (não cho
ver). 

Não vale a pena pensar na morte da 
bezerra... As férias de janeiro sentem o 
gostinho da mamata de julho e, nesse interva
lo, muitas águas rolaram na Biblioteca. Cho
veu tanto por aqui, que as sementinhas plan
tadas no início do ano deram fiutos e flores. 
Olha, só! 

- Meu Deus! Assom-
bração apareceu, passou, rolou, roncou, co
meu e bebeu, jogou mandingas e o público ... 
BOOOO!!!. .. aplaudiu de pé! 

r - a turma 

bolou e rebolou, sacudiu a baiana e pregaram 
muitas peças em quem pintou na Biblioteca. 

- tapeçaria, rou
pas de bonecas, tricô e croché, flores de papel 
fizeram a alegria da moçada. 

v coita® do jacaré. Como é 
que é? Carnaval de uns é trabalho de outros. 
Um pessoal veio aprontar a fantasia na Bibli
oteca, para depois cair na folia. 

- utilizando tesoura, papel, brocai, 
samba, lantejoulas e criatividade, a garotada 
coloriu o clima e inventou suas próprias fanta
sias. Se de médico e de louco todo mundo tem 
um pouco, de Pierrot e Colombina nem se 
fala! 

No dia 7 de fevereiro, a Biblioteca fez 3 
anos e a comemoração, em março, durou todo 
o mês: exposições, oficinas, concursos de de
clamação e brinquedos de sucata, encontro com 
a poeta Roseana Murray, lançamento da 
Releitura 5, bolo de chocolate, palhaços, pipo
ca e parabéns! Parabéns pra você que partici
pou dessa festança! 

chegou com algumas mentirinhas 
picantes e atividades mirabolantes. A Biblio
teca saiu de casa, pegou sua mala e deu urna 
voltinha pela cidade. Domingo na Praça da 
Liberdade: descemos um pouquinho e passa
mos no Central Shopping. De lá fomos ao 
Minascentro e ainda pegamos o bonde para o 
Projeto Curumim, levando ao público nossas 
novidades. 

Solteirões e enamorados se apaixona
ram pelas noivas de rn • e seus babados -
uma exposição ímpar no último par de meses 
do semestre. Pulando para nossa sucursal do 
Morro do Papagaio: em maio, o público fez 
muita hora! Hora do Brinquedo, Hora do Con-
to, Oficina e troca de gibis. . 

O que rolou eu já contei. Mas os finais 
de semana fervilham de atividades tri-campe
ãs para toda a família. 

Se você é urna figura enrolada, tudo 
bem. Nós desenrolamos seu meio de campo, 
escalamos você para o time e chutamos a gol! 
Qual é? Vai ficar no banco de reserva, cra
que?! 
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Não é lero-lero, muito menos lengalenga. Note e anote aí 
umas sugestões de livros bem legais! 

Cai cai balão ... 
Se essa rua fosse minha ... 
De abóbora faz melão ... 
Ciranda cirandinha ... 

Bach, Chopin, Handel, Schumann, Haydn, Tchaikovsky, 
Brahms e Mozart. 

Você conhece essa turma? 
Ana Rachlin escreveu de maneira alegre e interessante como 

foi a i.nfància destes meninos levados que matavam aulas ou deixa
vam de fazer o para casa para compor música, tocar piano e violino. 

E canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza prá lá/ 
Agora, sim! Uma coleção nota 100%. 
Angela Leite de Souza adaptou e ilustrou (nem da partitura ela 

se esqueceu). 

CACÁ, MARIA LUISA E RENI 



Através dos códigos secretos, descubra o que está escrito! 

P+*+ s"n" cOmpO* um+ mús*c+ sãO n"n"c"n"ssá**Os 
"n"l"n"m"n"ntOs *mpO*t+nt"n"s, cOmO + s nOt+s mus*c+*s: Dó, 

* é, M*, Fá, SOl, Lá, S*. 

Procure no caça-palavras , em todas as direções, 7 (sete) estilos 
musicais conhecidos. 
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De música o homem entende, canta, dan
ça e se esbalda. Desde os tempos mais remotos 
a música já dava indícios dos modos gentis dos 
cavernosos. Era o primeiro passo à civilidade. 

Do Oiapoque ao Chuí, pegando um ata
lho pelo Japão e Groelândia, o ritmo é percebi
do e dá sinais de que a música tenha surgido, 
originalmente, como um acompanhamento rit
mico da dança. 

E os tempos vão passando, o vento vai 
levando e o mundo vai mudando. Também não 
era pra menos. Música é música sempre mas, 
na medida do possível, a gente vai improvisan
do. Pega um pouquinho daqui, imita dali, car
rega uma influenciazinha acolá e a música con
temporânea é fruto de uma longa evolução. 

No Brasilsilsilsilsil. .. a música popular 
tem duas manifestações mais antigas que dão 
um toque de gênio ao nosso ritmo: o Lundu -
dança africana, cheia de meneios e sapateados, 
antecessora do samba e do maxixe - e a 
modinha - canção amorosa e sentimental, de 
origem portuguesa. Que o diga Domingos Cal
das Barbosa, quem bolou e rebolou como o 
primeiro compositor popular de destaque, ain
da no século XVIll 

De lá prá cá já nasceram os quin
quilhavós dos nossos tatara\"ÓS e a música vem 
multiplicando seus estilos. No Brasil, com pes
soas de todos os tipos, tamanhos, cores, perfu-

mes e gingados, a música também não podia 
parar! Rock, blues, samba ... Os clássicos que 
nos perdoem mas os ritmos dançantes estão em 
voga, verso e prosai E lá vamos nós atrás do 
trio eletrizante. 

O fricote, lançado no final da década de 
80 pelo compositor Luiz Caldas, veio junto com 
o samba-reggae, na mesma época, puxado pelo 
Olodum - hippie, pop, reggae, rock. 

E por falar em pirou de vez, vale a pena 
dar uma bicadinha no Funk, que desde os me
ados da década de 60 vem balançando o core
to. O termo FUNK deriva-se de uma gíria 
americana (FUNKY), relacionada à prática 
do sexo. 

Em baladas de fim de semana ainda vale 
a pena curtir um pouquinho de Daniela Mercury 
com seu samba-duro, sempre marcado na pal
ma da mão, e a Timbalada, conjunto de ritmos 
que toca samba-reggae, xote, funk, fricote e 
outras levadas, entre elas o Tamanquinha. Nesse 
caos geral até as galinhas ajudam a criar esti
los. 

E se bobear, enquanto você leu esse 
textinho, jà deve ter sucesso novo nas paradas. 
Aumenta o som, requebra sim e bota a sua 
malinha de crocodilo embaixo do braço. Vê se 
se situa, meu! 

[ E JL\l\R 



Como wn peixe vivo não pode viver fora d'água fiia, 
você também não pode perder as dicas do que existe de me
lhor em BH. Aliás, em se tratando de música, BH é BOM 
DEMAIS! 

Ó, Minas Gerais! Temos cada espaço, tantos cantores e 
bandas bagunçando o coreto e fazendo da nossa capital um 
palco de musicais e performances ... A Broadway que se cuide! 

Em todo canto, surge wn Clube da Esquina e, em cada 
esquina, uma Rua Ramalhete. Pra não dizer que não falei das 
flores, vou logo rimando que o forte da cidade não são os 
cemitérios ... Mas, por incrivel que pareça, existe urna turma da 
pesada que é chegada em Sepultura! 

De cruz-credo à ave-maria, BH é uma cidade pra cima, 
pro alto, encravada nas montanhas de Minas, quase tocando o 
céu. Aliás, dia desses, deitado na minha rede, olhando o 14 
Bis, ouvi o Angelus - uma coisa de morte, isto é, de Nasci
mento ! ! 

O toque é mais ou menos assim, galera. Este nosso hori
zonte Skank, meio Easy Rider, meio Pato Fu, de vários 
tribos e ritmos que nunca escorregam no Vima Lisi. Let me • 
try again: além de minério de ferro, Minas tem Bauxita e 
Pedra Azul, Zé Baliza e Zé Côco do Riachão, Renato 
Teixeira e uma Overdose de ídolos e fãs. / 

Viva o Tizumbal Música boa não é pra macaco prego. ~ 
BH topa tudo, toca de tudo: baladinhas, heavy metal, trash, ~ 
funk, reggae, sertanejo e folclore ... sem jamais perder o com- j o 
passo e o jeitão tranqüilo de Sagrado Coração da Terra! O 

ROBERTO 
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Já disseram que, pro brasileiro, até caixinha de fósforo é instrumento. 
Mesa de bar vira batuque, lata de cerveja é xique-xique. 

Mas, fora essas improvisações, existem muitos instrumentos típicos da 
música brasileira (muitos deles antiqüiqüíssirnos, trazidos da África pelos es
cravos). 

O mais interessante é que você pode ouvir todos os instrumentos no 
computador. Basta um CD ROM e mãos à obra 

Aqui vai uma listinha pra você não desafinar numa roda de conversa, ou 
de samba 

O berimbau, indispensável nas rodas de capoeira, é um instrumento 
vira-folha Faz parte da família dos instrumentos de corda (como o violão, o 
violino, o piano e a harpa) mas, ao contrário dos primos, prefere cuidar do 
ritmo em vez da melodia Isto acontece porque o berimbau só tem uma corda. 
Ela fica presa num arco de madeira, onde também se prende uma cabaça. 

Pra tocar o berimbau, o músico bate uma vareta na corda e, com a 
mesma mão, balança o caxixi, uma espécie de chocalho de palha. Com uma 
moeda, ele pode esticar a corda e alterar o som do instrumento. 

A cuíca é dos instrumentos mais engraçados do mundo. Tem cara de 
tambor, barriga de tambor, mas seu som parece uma risada, um ronco ou um 
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soluço. Na verdade, ela é um tambor de fricção: um dos lados é coberto por 
uma pele; o outro é aberto e por ele se prende uma haste à pele. O "cuiqueiro" 
fricciona essa haste com um pano úrnido, fazendo a pele vibrar e o "ronco" 
sair. No Brasil, nenhuma escola de samba teria coragem de entrar na avenida ~ 
sem os seus mestres da cuíca, sempre dançarinos e sorridentes. • 

1

"' • 

Agora, responda rápido: você saberia desenhar um atabaque? Que ta
manho ele teria? Impossível responder com exatidão. Inclusive, atabaque é o 
nome comum para batizar todos os tambores originários da África Dependen
do de sua função na música ou nos rituais relogiosos, os atabaques podem ser 
grandes ou pequenos, curtos ou compridos, largos ou estreitos. 

Existem ainda muitos outros instrumentos típicos do samba e de vários ~ 
ritmos brasileiros: que tal você descobrir curiosidades sobre o agogô, a marimba, 
a cabaça, o reco-reco? ... 

Fizemos essa reportagem por computador, o nosso entrevistado eletrôni-
co. Um CD é inserido no terminal (CD ROM) e você encontra verdadeiras 
enciclopédias através desse sistema Dali sai uma pesquisa completa, acompa- Ll 
nhada de sons e ilustrações. 

Ou, se quiser, pode inventar seus próprios instrumentos. Sabia que isso é 
possível? Um grupo musical de Belo Horizonte, chamado Ua.kti, ficou famoso 
mo mundo inteiro, inventando instrumentos originais (e esquisitos, feito a 
"trilobita"). Para montar seus instrumentos, o grupo usa tudo quanto é tipo de 
material: tubos de PVC, buzinas de borracha, interruptores de luz, garrafas 
plásticas de água mineral .. . E a música é uma beleza sól Quem assistiu ao 
show do grupo aqui na Biblioteca, em 1992, nunca mais vai esquecer. Afinal 
de contas, se o Caetano já disse que "o Havaí é aqui" e "o Haiti é aqui", nós 
também podemos cantar: "o Ua.kti é aqui!" 

D 
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Morais de Vinícius, Vinícius de Morais, com sua arca de Noé e poemas 
encantados. Do poema alguém passou à música, que nós vimos e ouvimos - pelo 
caminho de São Francisco, com o girassol num gentil carrossel e o pato pateta 
pintando o caneco, em uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha 
nada. Aqui vai mais um poema do mestre para você se deliciar: 

Vinícius de Morais 

Com um lindo salto 
Lesto e seguro 
O gato passa 

Do chão ao muro 
Logo mudando 

De opinião 
Passa de novo 

Do muro ao chão 
E pega corre 

Bem de mansinho 
Atrás de um pobre 
De um passarinho 

Súbito, pára 
Como assombrado 

Depois dispara 
Pula de lado 

E quando tudo 
Se lhe fatiga 

Torna o seu banho 
Passando a língua 

Pela barriga. 

"--:..:.; VALÉRIA ~ 
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Que uma antiga lenda explica o surgimento da lira? Este 
foi o primeiro instrumento musical descoberto pelo deus 
egípcio Thot, através de uma carapaça de tartaruga vazia. 
O deus Thot pegou a carapaça que possuía, ainda presos 
a si, tendões e nervos que, o ar filtrando por entre eles, 
fazia vibrar de modo a produzir um agradável som. 

Que a j1Glt •• l vfd LOl..:ada especialmente pelos pastores? A 
flauta nasceu dos sons que o vento fazia brotar, soprando 
na cavidade dos bambus. Era tocada para Pà, deus dos 
bosques 

Que no Brasil existe um museu relacionado à imagem e 
som? O MIS foi criado em 1965 e é o terceiro do mundo 
no gênero. Sua coleção de música popular é riquíssima e 
o arquivo musical do notável radialista Almirante - um 
dos maiores - foi doado ao MIS. Também pode ser visto 
lá o bandolim do imortal, o próprio nome já toca, Jacó do 
Bandolim. 

Que a musica e usada como calmante pelos médicos e 
dentistas? A utilização da música como terap1à e .univer
sal e vem sendo ddi.mdida através dos tempos. Expen
mentalmcntc, tenMe detectado que a música produz um 
poderoso efeito sobre a rcsptração e atividade muscular, 
influenciando, mclus1ve, no processo digestivo 

Que a musicoterapia vem sendo aplicada também em 
zoológicos? O projeto Xerimbabo, desenvolvido em 
lpatinga, utiliza a música e artes em geral para acalmar 
os animais quando os guardas entram nas jaulas de seus 
hóspedes. 



~.:·: ~ ilustr~ção voltada para_ o detalhe que a criança enxerga 
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Desenhar com os olhos é a ex
pressão que define a forma como a mi
neira Liliane Romanelli capta o mundo 
para, através da ilustração, redi
mensioná-lo de acordo com a percep
ção que a criança tem dele. Daí a rique
za de detalhes e minúcias que, sob uma 
aparência sonhadora, modelam o traço 
de quem gosta mesmo é de ver as co
res. E são as cores que saltam aos olhos 
na ilustração de Liliane. Fortes e incisi
vas, elas invadem a retina, despertando 
nela o fugidio colorido mágico das coi
sas, que escapa aos olhos humanos con
centrados em paralelepípedos, espigões 
e fumaça fedorenta. Destacam-se ara
ras multicores, onças pintadas, árvores 
de um verde puro e mesclado em claro 

fosforescentes, chuvas coloridas de azu~ 
roxo, verde, alaranjado e amarelo. Um 
mundo de cores vai inundando os olhos 
que se esbaldam em fartura e se lambu
zam de ver as coisas, acordados para 
elas. No traçado da vida, cujas trans
formações o desenho modela, a cor 
supera o contorno iniCial do grafite, pas
sando, ela mesma, a dar forma e corpo 
à ilustração. 

Influenciada pelo pai, Prof 
Romanelli, que lhe possibilitou o acesso 
ao conhecimento e o estímulo à cria
ção, Liliane acredita que a vontade faz 
vencer obstáculos E é graças a essa fé 
no poder da vontade que, ora ilustran
do redações, estórias e trabalhos de vi
zinhos, ora costurando roupas de bone-



e escuro, sorvetes de todos os tons, nu
vens cor-de-rosa e lilases, peixes 
lidades com o trabalho manual, definindo, 
desde pequena, sua vocação para a arte. 

A vitória em um concurso de ilus
tração realizado no Instituto Brasil, no 
2º ano primário, marcou o princípio de 
sua carreira. Com a matricula, feita pelo 
pai, num curso de extensão na Escola 
de Belas Artes da UFMG, veio a des
coberta do valor da arte no e para o 
mundo. Mas foi entre as aulas de cine
ma, fotografia, desenho e gravura e cur
sos dos Festivais de Inverno que a arte 
se tomou wn caminho de identificação com 
as crianças. Para elas Liliane leva ternu
ra, carinho, diversão e prazer, tentando 
estimular a sua criatividade e despertar 
a observação critica e reflexiva que lhes 
dê co.ndições de ampliar o seu universo. 
Nesse caminho, ela chegou a escrever 
dois livros: Catando feijão (Vigília), 
texto pictórico que convida o leitor a 
contar a estória e Encontro mágico 
. (RHJ), em que a sintonia entre poema e 

ca, ora fazendo artesanato para vender 
na Feira Hippie, ela desenvolveu habi
ilustração produz um efeito singular. 

Você pode viajar com Liliane 
Romanelli nos seguintes livros que ela 
ilustrou: O menino azul, de Y eda Dias 
da Silva e Aciléia Carvalho; A nuvem 
dourada, de Perpétua Santiago; Sobe 
desce, de Margarida Ottoni e Neide 
Martins; As cores mágicas e Pra so
nhar que vive, de Libério Neves; Um 
susto em Serra Azul, de Maria Yvonne 
Atalécio de Araújo e Pare no P da 
poesia, de Elza Beatriz (todos da Edi
tora Vigília); Tico vai à cidade e Três 
numa árvore, de Therezinha Ca
sassanta; Está quente, está frio, de 
Maria Mazzetti; Zé Caracol quer usar 
gravata, Quem cura o caracol, Zé 
Caracol dá uma freada e Bia faz uma 
descoberta, de Maria Célia Bueno 
(Bakana Editora); No mundo das le
tras, de Maria Helena de Souza Vidigal 
e A cartola mágica, de Jonny e Petrina 
(Dimensão) . 

RlllNlL 



Bartolomeu Campos Queirós: 
o Mestre Bartô 

Se você ainda não conhece, já é hora de entrar em contato com este 
escritor que tem coração de menino. Ele inventou vários nomes para esta 
criança que vive dentro dele e que se parece muito com você. Ora é 
Pedro e vive em qualquer lugar do mundo, com o vôo das borboletas na 
lembrança. Bolas de sabão e arco-íris tambétn fazem a alegria de Pierre, 
Peter, Pietro ou Petrus, outros nomes que esse menino de coração de 
domingo pode ter. 

Agora já é Mário - farol em alto mar - e esconde sua poesia em 
botões de marfim, pedras coloridas, contas de vidro e sementes de fruto. 
Mário é menino e poeta, como o próprio autor. Vive nos sonhos das 
pessoas que gostam do mar, da hera, do ninho e do ovo, que se parte em 
vida, em encantos e em algumas perguntas sem respostas ... 

De repente, nós o lemos Raul e aí ele é luar, lua, rua e lar, se 
brincarmos com as letras de seu nome, trocando-as de lugar e suprimindo 
uma ou outra de cada vez. 

Em Ciganos, ele é o menino que sonha ser roubado pelos gitanos. 
Ah, ser roubado era o mesmo que ser amado. 

Mais adiante, nós o encontramos na pele de Antônio, em lndez, 
uma criança que convive com os mistérios do mundo - o céu era tão 
difícil de entender.' - lê o silêncio amoroso do pai e da mãe e descobre 
lugares distantes no espaço das palavras. 

Na vida, quando Bartolomeu era mesmo pequenininho, a primeira 
leitura que ele fez foi do olhar do pai, que lhe dizia se podia ou não 
comer o doce, pegar o brinquedo ou fazer qualquer outra coisa que 
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quisesse. Mas foi o avô que lhe apresentou a palavra escrita. O Sr . 
Queirós - era assim que seu avô se chamava - fazia um Jornal Mural nas 
paredes de sua casa e Bartolomeu gostava de ficar lendo aquelas histórias 
sobre as pessoas da cidade de Pitangui, onde seu avô vivia. 

O primeiro livro foi escrito na França, com muitas saudades do 
Brasil, e conta a estória do amor impossível entre um peixe e um pássaro. 
Tinha mais ou menos 25 anos nessa época. Foi quando descobriu que 
queria ser escritor. A partir daí, vem escrevendo livros muito bonitos que 
você vai ter de conferir. 

Veja só quantos! Pedro, Ciganos, Mário, lndez e Cavaleiros das 
sete luas (Miguilim); Raul (Editora Salesiana Dom Bosco ); O peixe e o 
pássaro e Apontamentos (Formato); Onde tem bruxa tem fada (Mo
derna); Coração não toma sol (FTD) e muitos, muitos outros ... 

Esses livros vão fazer você sonhar com borboletas e arco-íris, bo
lhas de sabão e ninho de passarinho, água, vento e tempestade e o que é 
melhor: todos os seus desejos de criança, qualquer que seja a sua idade. 

PEDRO 



Que tal você fazer a trilha sonora para um filme? 
Voce já parou para pensar como o som é importante em 

um filme'J 
A imagem nos fascina tanto que nem sempre ficamos 

atentos aos apelos sonoros do filme. 
Para que você perceba melhor o que estamos falando, 

enha à Biblioteca para fazer a experiência de assistir a um 
-·me sem o som e você vai notar como a imagem fica sem 
~da. 

Você mesmo sdbe que em alguns casos é a música que 
nos faz lembrar das cenas e da história de um filme. 

Mas a trilhd sonora não é somente música. Há diálogos 
e ruídos. 

Mesmo no tempo do cinema mudo, os filmes tinham 
dcompanl.amento m . .lSlca!: o piano oi; a orquestra pontuavam 
as cenas românticas, de aventura, de terror. 

Em 1927 começaram as primeiras expenêncms com diá
logos. ruídos e música na tentativa dos produtores de fazer 
cada vez mais a fantasia parecer realidade 

Agora eu propon.11o um desafio· escolha uma persona
gem. uma cena ou mesmo um filme - por exemplo, o jacaré 
de estimação do filme Mônica, a Sereia do Rio de Maurício 
de Sousa Crie outros ruídos, outra música, outra fala para as 
personagens. 

Para que isso aconteça precisa de gravador e muita pa- '( 
ciência. 

~1ãos a obra 
HELIANA 



''Música, música, farol na cerração dos grandes medos, a força que 
levanta os bailarinos ... " 

Música e dança, duas fonnas de expressão e arte a que se liga Ana 
Luísa Brant, estudante, bailarina, filha do poeta e compositor Fernando 
Brant, parceiro de Milton Nascimento, cuja travessia pelo mundo fez nas
cer, além de poemas e canções, Ana Luísa. 

''Meu caminhar pelo mundo é a minha forma de semear 
o grão da vida, 
o germe da vida que vai multiplicar 
minha canção é o sêmen de vida que jogo no ar 
cantar é a festa da paixão ... " 

Ana Luísa fala à Ler-0-Lero sobre o que ela tem lido, visto, ouvido e 
gostado: 

• LI a reportagem da VEJA sobre Ruanda - o massacre de Ruanda, 
na África Central. Aqui acontecem coisas tão terríveis como lá, 
mas a gente acaba não sabendo ... 
O que VI .. ., Ana Luísa lembra-se logo, - vi a peça Quem tem 
medo de Itália Fausta, no teatro do ICBEU. Adorei, pela 
descontração e pelo envolvimento do público com o palco, o 
tempo todo. 
OUVI .. . - não agüento mais ouvir pagode! 

• GOSTEI do filme Um misterioso assassinato em Manhathan, 
de Wood Allen. Ele faz graça séria. 

D 



Fique atento e tome tento! 
Vem aí o VI Festh:a) de Férias da Biblioteca, em julho. Serão realizadas atividades 

o dia todo e todos os dias ... De manhã e à tarde ... Sábados e domingos tem que acordar mais 
cedo, pois as oficinas só vão até a metade do dia. 

Tudo começa com a Biblioteca na Praça da Liberdade; sol de inverno, brinquedos e 
brincadeiras, hora do conto e a apresentação da peça teatral O Médico à Força, com o 
grupo de teatro da BPIJBH. A peÇa é uma farsa de Luce Hinter, tirada de uma comédia de 
Moliére, traduzida por Maria Clara Machado. Trata-se da história de um lenhador que bebia 
muito e gostava de bater em sua mulher. Mas, um dia, ela decide se vingar e aí ... 

Completando o festiYal - se cuida pra não pegar o bonde andando! - teremos várias 
oficinas e Passatempos totalmente gratuitos: 

Oficina de Jogos Teatrais - criação de personagens, expressão corporal, leitura de 
te1'.1os dramáticos, montagem de um pequeno espetáculo e iniciação ao teatro são a tona 
desta oficina, oferecida por Neuza Rocha. Vale a pena conferir! 

Oficina de Criação de GnG·mos e Duendes - os gnomos e duendes estão muito 
falados em BH. E não é por nada não, mas eles combinam bem com o nosso clima frio. 
Além de lindos e super originais, eles trazem sorte, amor, proteção para o lar, alegria e muita 
coisa mais. O melhor de tudo é você poder criar e inventar o seu! 

Oficina de Origami - dobra daqui, dobra dali e continua dobrando. Opa, cuidado que 
vai sair daí um bicho ou uma cesta de flores. E urna casa que vira envelope ou até mesmo 
pingüins ... Tudo com um fundo musical e literário de esconder a cartola de qualquer mágico. 

Oficina Tecendo Fios, Fiando Histórias - quem veio já viu e gostou. Quem não 
conhece tem mais uma oportunidadezinha concorrida. Traga na sua mala retalhos, cola, 
tesoura, agulha , linha, sucata, e papel crepom e não perca por esperar. Flores de papel, 
roupas de bonecas, histórias, brinquedos e brincadeiras vão dar uma passadinha em sua casa 
depois dessa arte. 

Oficina Boca de Forno: a culinária nos [i\:ros infantis - venha colocar a mão na 
massa, literalmente. Cada dia é urna festa diferente. Tia Delica, Tia Anastácia e outras super 
tias dão receitas fabulosas pra sobrinho nenhum arrumar defeito. No mais é só botar a boca 
no trombone, fazer e comer.. . 

Oficina Oriente-se - com papel fantasia , guache preto e urna puxadinha nos olhos, 
\'enha fazer arte com os hai-kais. Faça de conta que \ 'Ocê está passando as férias do outro 
lado do mundo. Dá até pra contar Yantagem pros úzinhos. 

V A LÉRIA 
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Novas, novíssimas, novidades ... 
Em outubro/93 foi inaugurada a Biblioteca Comunitária 

Santa Rita de Cássia. Festa vai, festa vem e muitas atividades 
aconteceram de lá prá cá. 

Exposições, teatro, capoeira, hora do conto, balas, bali
nhas e balões além de um sorteio de pipas. 

E muitas cartas já chegaram ao Correio da Biblioteca. 
Veja só o que dizem por lá: 

• A Biblioteca é nosso reino! (Vivian Cássia Reis 
Rodrigues - 4ª série) 

• A Biblioteca é legal. Tem livros de histórias. (Érica 
Antônia Rocha - 1 ª série) 
Tem muitos gibis e palavras cruzadas. (Artur Marçal 
de Souza - 4ª série) 
Eu gosto dos livros, das histórias e dos desenhos. 
(Tatiana da Rocha - lª série) 
É bom ficar lendo os livros. A gente aprende as 
coisas belas da vida. (Ana Elisa de Fátima Garajau -
3ª série) 

E você pode trocar figurinhas com as crianças de lá e 
fazer novas amizades. Escreva logo, dê o seu recado e aguarde 
resposta, ok? 

SILVANA 
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